
  



 



 

“คําอริยะถึงในหลวง” 
 
 

คํากลาวจากผูทรงคุณธรรมทีม่ีตอ.. "ในหลวงรัชกาลที่ 9" 
พรอมประวัติยอของพระอาจารยแตละรูป 

 
 
 

อยากใหเปดใจรับขอมลูอีกดาน แลวตดัสินเอาเองวา 
ขาวลือและเรื่องที่ไมเคยเห็นดวยตา กับ "คําของพระอริยะ" 

สิ่งไหนนาเชื่อถือกวากัน !!! 
 
 
                                                       
   
 

โจโฉ : ชมรมผลดี 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เนื้อหาภายใน 
 
  1. "ในหลวงไมไดรวยที่สุดในโลก"  นิตยสารตางชาติบิดเบือนความจริง 
  2.  คําพูดจากผูทรงคุณธรรมที่มีถึงในหลวง พรอมประวัติยอของแตละทาน 
  3.  ภาคผนวก : วิธีอธิฐานจติถวายในหลวง และการฝกสงพลังเมตตาแบบงาย   
 
 
          : ประวัติและผลงานของบุคคลที่ช่ืนชมในหลวง รัชกาลที่ 9 : 
       สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
       เจาคุณนรรัตน ราชมานิต  ,  หลวงปูแหวน สุจิณโณ 
       หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน  ,  หลวงปูดู พรหมปญโญ 
       หลวงพอพุธ ฐานิโย   , หลวงปูสิม พุทฺธาจาโร   ,  หลวงพออุตตมะ    
       พระอาจารยวัน อุตฺตโม (อดีตอุปฏฐากหลวงปูมั่น)    
       ครูบาพรหมจักร   ,   หลวงปูบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต 
       อ.พร รัตนสุวรรณ  (ผูเชีย่วชาญพระไตรปฎก) 
 
 
 
 

ดาวนโหลดหนังสือ อานออนไลน และฟงเวอรชั่นเสียงอานหนังสือไดที ่ 

www.jozho.net 
(ปจจุบันผลิตเปนซีดีเสียงแลว ซึ่งมีขอมูลเพิ่มเติมอีกพอสมควร) 

 
 
 

 



 

 
ขอมูลทั้งหมด ไมเกี่ยวกับกลุมการเมอืง 

"ไมไดโจมตสีีไหน  ไมไดวารายใคร  ไมไดเขาขางใคร" 
 
 

ตองการนําเสนอความจริงในประเด็นวา… 
"ตางชาตลิาอาณานิคมดวยวิธีใหม" 

โดยแทรกซึมใหรายผูนําสูงสุดของแตละประเทศ 
เพื่อยึดครองประเทศนัน้ๆ ในทางออม 

 
 
 ประเทศไทยก็เปนหนึ่งในนั้น เพราะมีทรัพยากรมหาศาล  กระบวนการนี้
มีมาตั้งแตสมัยยังไมเปลี่ยนแปลงการปกครอง   ดวยการตั้งใจทําลายสถาบันหลัก 
ใหลมไปทีละข้ัน  เริ่มดวยสถาบันศาสนา ที่โดนกระทํามาตลอด   แตไมคอยไดผล  
จึงเปลี่ยนมาเปน..  "สถาบนัพระมหากษัตริย"  ซึง่ปจจุบันไดผลคอนขางกวาง 
และพ่ีนองไทยบางกลุม ก็อาจตกเปนเครื่องมือของตางชาติ หรือกลุมผูที่เขาใจผิด 
โดยไมรูตัว !!! 
 
 

"ไมเชื่อไมเปนไร แตอยากใหเปดใจอานใหจบสักครั้ง" 
 
 

 



 

 
เกริ่นนํา 

 
 สืบเนื่องจากมีกลุมบุคคล ทั้งจากไทยและตางชาติ สรางสื่อหลายรูปแบบ       
เพื่อโจมตีใสรายสถาบันพระมหากษัตริย      อยางตอเนื่อง      และเผยแพรไปใน
วงกวาง  ดวยทุนและความเปนมืออาชีพของพวกเขา ทําใหสื่อเหลานั้นดูนาเชื่อถือ 
สงผลใหผูรับสื่อคลอยตามไดโดยงาย  ตัวอยางเชน นิตยสารตางชาติใชขอมูล
บดิเบือนเพื่อจัดอันดับให "ทรงเปนกษัตริยที่รวยที่สุดในโลก" สงผลใหมีการขยาย
ผลตอไปในหลายสื่อ  ทําใหเกิดการเขาใจผิดตามมาอีกหลายดาน   
 
 จากการมีชีวิตที่ตองคลุกคลีอยูกับผูศึกษาและปฏิบัติธรรม และภายหลัง
มาจัดทําเว็บไซตธรรมะ ผลิตสื่อธรรมะแจกฟรีมาหลายป เปนวิทยากรบรรยาย
ธรรมดานวิทยาศาสตรทางจิต   จึงมีโอกาสรับรูขอมูลอีกแงมุมที่หลายคนอาจไม
เคยไดรูหรือไดยินมากอน  และดวยพบวาคนกลุมใหญแมจะหมิ่นสถาบัน แตก็ยัง
เชื่อในบาปบุญและกฎแหงกรรม ทุกคนลวนอยากใหประเทศเจริญ แตเลือกท่ีจะ
เชื่อและเสพขอมูลเพียงดานเดียว  ทําใหเกิดการเขาใจผิดตอกันได  
 
 
 จึงคิดวาคงดีตอทุกฝาย  หากมีการนําเสนอขอมูลในเชิงศรัทธา ที่มาจาก
บุคคลที่นาเชื่อถือและเปนกลาง เหมือนท่ีเราสวนใหญ อาจตองมีศรัทธาใน
พระพุทธเจาเปนเบื้องตน    ตองเชื่อมั่นวาพระองคดีจริง  รูจริง  เชื่อถือได       
จึงทําใหนอมนําคําสอนมาปฏิบัติไดอยางจริงจังอีกที       คําชื่นชมที่มีตอในหลวง
รัชกาลที่ 9 จากเหลาพระอริยะ  ที่หลายคนลวนเคารพศรัทธาอยูแลว  อาจทําให
ฉุกคิดไดวา  สิ่งที่เชื่อที่คิดและทําไป   มันถูกตองสมควรหรือไม  และเพราะเหตุใด  
บุคคลที่งดงามไปดวยศีลาจารวัตร ทําประโยชนใหพระศาสนาและประเทศชาติมา
มากมาย   ถึงไดมีความคิดไปในทางสรรเสริญ ชื่นชมในหลวงพระองคนี้ทั้งหมด  



 

 
 ขอความในหนังสือ  สวนใหญรวบรวมมาจากเสียงเทศน หรือหนังสือของ
ผูทรงคุณธรรมแตละทานที่บันทึกไว  สําหรับเรื่องสวนนอยที่มาจากคําบอกเลานั้น  
เห็นวามาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือพอสมควร  จึงนํามารวมไวดวย แตใชเปน
เพียงสวนเสริม เหมือนเลาสูกันฟงเทานั้น แตจุดสําคัญคือการนําเสนอประวัติ
ผลงานของแตละทานแบบยอสั้นเขาใจงายมาเผยแพร  เพื่อประกาศคุณความดี
ของครูบาอาจารยใหคนรุนหลังไดรูจักไปพรอมกันดวย    
 
 ขอนําตัวอยางขอความจากพระอาจารยทานหนึ่ง ซึ่งสมัยกอนบวชเปน
พระ ทานมีความสําเร็จทางโลก มีตําแหนงระดับสูงในองคกรใหญ  เปนผูปฏิบัติ
ธรรมและมีงานเขียนดานธรรมะตั้งแตยังเปนฆราวาส  เมื่อบวชเปนพระ ก็เนน
สอนปฏิบัติเพื่อดับทุกขอยางเดียวดวย"การเจริญสติ" ไมมีวัตถุมงคล ไมมีพุทธ
พาณิชย  ในการแสดงธรรมครั้งหนึ่ง หลวงพอไดกลาวถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว
ดังนี ้...  
 
 

"… นี่บุญเรานะ ที่เรามีพระเจาอยูหัวที่มีธรรมะ   เราก็ตองมีธรรมะบาง          
เราจะไดดูดีเหมือนทาน  เอาอยางทาน ไมอยางนั้นพูดแตปากปาวๆ รักในหลวง ๆ  
ถามวาทําอะไรแบบในหลวงบางหรือเปลา? .. มีทานไหม มีอภัยทานไหม  
เบียดเบียนไหม   หยาบคายไหม  ซือ่ตรงไหม ไมมีอะไรเอาอยางทาน แตอยาก
ใหญอยากโต หาคุณงามความดีไมได...”    
 
" .. ฉะนั้น ถามีธรรมะชีวิตเราจะมีความสุข  ตัวเองมีความสุขแลวก็เปนแบบอยาง
ที่ดีใหคนอื่นเห็นดวย  อยางเวลาเราคิดถึงแบบอยางของผูปกครองทีด่ี เราก็นึกถึง
ในหลวงของเรา     นี่ทานมีคุณสมบัติครบเลย  เปนโมเดลที่ดี เปนบุญนักหนาแลว       
นานๆ จะเกิดพระเจาแผนดินอยางนี้สักทีหนึ่ง  พระเจาแผนดินที่มีบารมีขนาดนี้    
คุณธรรมขนาดนี้ไมใชคนธรรมดาหรอก     ตองระดับพระโพธิสัตวถึงจะทําได.. "  



 

      
 ขอสงวนนามพระอาจารยทานนี้ไว ดวยไมแนใจจะมีอะไรกระทบถึงทาน
อีก  เพราะปจจุบันทานก็ถูกเขาใจผิดเชนเดียวกัน  แมสิ่งที่กลาวหาทั้งหมด  จะถูก
สื่อตีแผความจริงไปแลววา "ทานไมผิดแมแตขอเดียว"  ก็ยงัมีคนบางกลุมปกใจเชื่อ
วาทานผิดอยูเหมือนเดิม  การนําคําพูดของทานมา  เปนเพียงแคตัวอยางเล็กนอย
ของครูบาอาจารยที่เปนความศรัทธาสวนบุคคลของผูเรียบเรียงเทานั้น  
  
 "ขาวลือ" ถูกใชเปนเครื่องมือในการทําลายฝายตรงขามเสมอมา ไมวาจะ
เปนสงครามในอดีต หรือการหวังกอบโกยผลประโยชนจากตางชาติในปจจุบัน                       
หลายประเทศถูกตางชาติยึดครอง (โดยทางออม เชนทางเศรษฐกิจ)   ก็เริ่มตน
ดวย..   การปลอยขาวลือทําลายผูนําเปนอันดับแรก     ซึ่งปจจุบัน "ลือ" ไปไดไว
กวาอดีต    เพราะผลของความเจริญทางดานเทคโนโลยี  และสื่อออนไลน   ธุรกิจ
การคาก็อาศัยขาวลือในรูปของ "งานวิจัย"   ที่มักแสดงผลดานดีแตไมบอกขอเสีย
เพื่อสงเสริมสินคาตัวเอง  หรือเพ่ือทําลายคูแขง   
 
 สินคาสุขภาพหลายอยางทั้งที่มีงานวิจัยรับรอง แตตอมาก็พบวาไมไดผล
จริงหรือหลอกลวง  สารเคมีในอาหารและของใชหลายอยางอันตรายมากกวาที่คิด 
แตกลับถูกบดิเบือนและยังมีการใชแบบไมระวัง เชน ซิลิโคนในครีมนวด-ยาสระ
ผมที่อาจกอปญหาผมรวง  - ฟลูออไรด และสารฟอกขาวที่อันตรายโดยเฉพาะกับ
เด็กแตกลับมีอยูในยาสีฟน น้ํายาบวนปาก  - สารแทนความหวาน น้ําตาล 0%  
อาจทําใหอวนกวาเดิม กอมะเร็ง ทําลายสมอง  - ครีมลางหนาทีอ่างวารักษาสิวแต
กลับเปนสาเหตุของสิว  “ยาลดไข” ที่ชวยไดแคบรรเทาแตไมไดชวยรักษา เพราะ
รางกายจะหายเองได แตกลับสงผลตอระบบภูมิคุมกันใหต่ําลง ขัดขวาง
กระบวนการซอมตัวเอง  สวนผสมแท 100% แตมี 1%   อาหารเสริมหลายชนิดมี
ขนาดและปริมาณนอยหรือเกินกวารางกายรับได หลายชนิดขาดสารเสริมฤทธิ์ที่
ทําใหไดผลจริง เทากับกินฟรี หรือกินแลวทํารายตัวเอง สงปญหาตอสุขภาพระยะ
ยาว ฯลฯ    



 

หากศึกษาศาสตรแตละดานใหลึกจะพบวา ความรูและขอมูลที่ออกมา
จากนักวิชาการ-นักวิทยาศาสตรหรือระดับสากลที่ดนูาเชื่อถือ อาจไมใชขอมูลที่
เชื่อถือไดจริง แตมักเปนขอมูลเพื่อประโยชนของฝายเขาเทานั้น ยิ่งเกงเรียนสูงก็
ยิ่งบิดเบือนขอมูลไดอยางแยบคาย ดังนั้นการเปดใจฟงขอมูล และคําพูดของ
บุคคลผูเปยมคุณธรรมและอยูในเพศที่ละวางทางโลกแลว นาจะเปนประโยชน
มากกวาการเชื่อลมปากของ "คนไมมีศีล"  หรือแคเพราะวาเปน.. "ตางชาติ หรือ 
สากล"  
 
 การพูดใหฟงทุกวันแมจะไมเปนความจริง หากผูถูกกลาวหาไมมีโอกาสแก
ตัว เมื่อปลอยไวไมนานคนฟงจะเชื่อวาเปนเรื่องจริง  หรือเกิดการไขวเขวและเริ่มมี
อคติในใจ  เปนหลักจิตวิทยางายๆ ที่กลุมผูไมหวังดีทําอยางตอเนื่องหลายปจน
ไดผล และกอความแตกแยกทําลายชาติไดยิ่งกวาสมัยพมาบุกเผากรุงศรีอยุธยา    
เนื้อหาที่รวบรวมมาไวในหนังสือเลมนี้   หวังวาจะเปนจุดเล็กๆ    ที่จะชวยใหพี่
นองชาวไทยหลายคนไดมองเห็นความจริงไดกวางขึ้น 
  
 

ผูเขียนไมมีสีไมฝกใฝกลุมการเมือง  (แตพอผมเสื้อแดง พี่ผมเสื้อเหลือง)  
ผมรักและเขาใจคนทุกสี ยังมีความเชื่อวาระดับมวลชนของทุกสี ทุกกลุม ลวนทํา
ดวยหวังดีตอประเทศ ตางคิดวาตนเปนฝายถูก โดยเลือกเชื่อขอมูลที่ตางกัน  หาก
มีสิ่งใดไมสมควร หรือผิดพลาดประการใด      ตองกราบขออโหสิกรรมตอทุกทาน
ไว ณ  ที่นี้     หวังเปนอยางยิ่งวา   สุดทายคนไทยจะรวมเปนหนึ่ง ไมแตกแยก
แบงฝาย   กลับมารักและเคารพ พระเจาอยูหัวองคเดียวกันเหมือนเดิม         
ดวยความปรารถนาดีตอทุกฝาย ทุกสี ทุกกลุม ดวยความบริสุทธิ์ใจ      

    
 

โจโฉ  
(ธ.ค.2554) 



 

ตัวอยางสื่อตางชาติบิดเบือนความจริง 
"ในหลวง" ไมไดทรงร่ํารวยท่ีสุดในโลกตามที่นิตยสารตางชาติอาง 
  
 
 สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  ไดเผยขอมูลประจําป พ.ศ. 
2553  และชี้แจงสรุปความไดวา ตามที ่"นิตยสารฟอรบส" ไดลงบทความวา..  ใน
หลวงเปนพระมหากษัตริยรวยที่สุดในโลกนั้น   ไมเปนความจริง   พระราชทรัพย
ของในหลวง   คือ .. "ทรัพยสินสวนพระองค"  สวนทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
เปน.. "ทรัพยสินของรัฐและของแผนดนิ"   ซึ่งมีรัฐบาลโดย รมต.กระทรวงการคลัง
เปนประธานกรรมการเปนผูรับผิดชอบ     แตก็ยังมีผูเขาใจผิดเรื่องนี้อยูไมนอย    
 
 

 “หลังป พ.ศ.2479 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตให ส.ป.ก. นําที่ดินประมาณครึ่งหนึ่ง (ประมาณกวา 44,000 ไร) 
ไปจัดสรรใหประชาชนไดมีที่ทํากิน และไดทรงตั้งกองทุนขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาบนที่ดินเหลานี้ดวย ”  
 
 
 ที่ดินในความดูแลของสํานักงานทรัพยสินฯ ไมไดถูกใชเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนอยางเชนเอกชนทั่วไป โดยที่ดิน 93% ใหเชากับหนวยราชการ 
องคกรที่ทํางานเพื่อสังคม และประชาชนที่มีรายไดนอย และชุมชนอีกกวารอย
แหง         ในอัตราท่ีต่ํามาก (แทบเหมือนใหฟร)ี    มีที่ดินประมาณ 7% เทานั้น 
ที่ใหเอกชนเชาในเชิงพาณิชย   มีการลงทุนหลักในสองกิจการ คือ ธนาคารไทย
พาณิชย (SCB) และ บริษัทปูนซิเมนตไทย(SCG)  เปนการลงทุนของสํานักงาน
ทรัพยสินฯ             
 
 



 

 
 
 สรุปคือ :  ในหลวงไมไดทรงร่ํารวยที่สุดในโลก และนิตยสารระดับโลกก็
บิดเบือนขอมูลอยางไมนาเชื่อ !!     ในขณะที่ผูนําประเทศอ่ืนที่อาจรวยมากกวา 
กลับไมเอาทรัพยสินหลายสวนมารวมไวในการจัดอันดับ  เปนการบิดเบือนขอมูล
อยางจงใจและไมนาใหอภัย   มีการนําประเด็นนี้มาขยายตอไปในวงกวาง จนมี
ประชาชนหลงเขาใจผิดจํานวนมาก  
 
 
 พระบรมมหาราชวัง.. ถือเปนสมบัติของชาติ    ที่ดินถนนราชดําเนิน      
ถือเปนสมบัติของประชาชนทุกคน       ทรัพยสินจํานวนมากท่ีนํามาจัดอันดับ.. 
"เปนสมบตัิของแผนดิน"  ไมสามารถนําไปตีราคา หรือจําหนายจายโอนได       
หลายสวนเปนทรัพยสินประจําตําแหนงที่ตองสงตอใหกับพระเจาอยูหัวรชักาล
ตอไป การถือครองหุนตางๆ เปนในนามของสํานักงานทรัพยสินฯ                   
ซึ่งกระทรวงการคลังดูแล   ดอกผลที่ไดถูกนํามาทําประโยชนใหสังคมมากมาย        
โดยจัดตั้งเปนมูลนิธิและจัดทําโครงการเพื่อประโยชนของสังคมในหลายดาน   
สามารถดูรายละเอียดไดจากเว็บไซตของสํานักงานทรัพยสินฯ   
 
 
 สมบัติของแผนดินที่มีมูลคามหาศาล กลับถูกสื่อตางชาติบิดเบือนวาเปน
พระมหากษัตริยรวยที่สุดในโลก   อีกครั้งที่ทําใหเห็นวากระบวนการสรางขาวเพื่อ
ทํารายประเทศไทย ตองการลมสถาบันฯ มีพลังและครอบคลุมไปถึงสื่อหลักของ
โลกไดแคไหน   ดังนั้นการเชื่อขอมูลจากบุคคล"ที่มีศีล"   นาจะมีน้ําหนักกวาสื่อ
สาธารณะ ที่คนยุคใหมบูชา ปกใจเชื่อยิ่งกวาคนชาติเดียวกันและบรรพบุรุษของ
ตนเอง !!! ??? 
 
 



 

คํานํา 
 
 ประเทศที่มีศูนยรวมจิตใจใหประชาชนไดยึดเหนี่ยว จะสงผลให
ประชาชนรักสามัคคี และกอเปนพลังเหนียวแนน ที่สามารถคานอํานาจ
นักการเมืองชั่วและอํานาจครอบงําจากตางชาติได  คนไทยสวนใหญไมรูวา         
ที่กําลังผจญกับความลําบากหรือเศรษฐกิจไมดีนั้น   ในความจริง..  เราสบายและ
มีความสุขมากกวาอีกหลายประเทศ  ( เราลําบากเพราะนักการเมืองโกงกิน และ
ความเห็นแกตัวของคนในสังคมมากกวา )  ซึ่งดูไดจาก.. กรุงเทพฯ และเมืองไทย  
ถูกจัดเปนสถานที่นาเที่ยวอันดับตนๆ ของโลก         ประเทศไทย เปนจุด
ยุทธศาสตรแหงภูมิภาค        มีทรัพยากรมหาศาล (ซึ่งกําลังตรวจพบเรื่อยๆ)  
แรงงานมีฝมือ  สถานที่ทองเที่ยว   เปนคลังอาหารและครัวของโลก  ฯ 
 
 ประเทศไทยเปนประเทศเดียว ที่ตางชาติพยายามจะยึดครองไมวาจะ
ทางตรงหรือทางออม แตก็ไมเคยสําเร็จ  เพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริยเปนที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจคนทั้งชาติ  หากไมมีสถาบันใหยึดเหนี่ยว  ผูคนจะแตกแยกความ
สามัคคีงายขึ้น  นักการเมืองมีโอกาสทําอะไรไดอิสระไมตองเกรงใจใคร และ
ตางชาติก็สามารถซื้อตัวนักการเมืองหรือรวมมือกับคนเหลานี้    ในการขายสมบัติ
ของชาติ     หรือกอบโกยออกกฎหมายแอบแฝงใหตางชาติเอาเปรียบเราไดงาย
ขึ้น(กวาทุกวันนี้) 
 
 เปรียบสถาบันคือเจาของประเทศ  คนเปนเจาของบานยอมจะไมขาย
บานตัวเองเพื่อแลกผลประโยชนอันเล็กนอย     แตคนที่มาเชาบาน       หรือมา
ทําหนาที่แคชั่วคราว ลองคิดดูวา..  หากตางชาติเสนอใหแคพันลาน  เพื่อใหอนุมัติ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกัน เขาจะเลือกทําเพื่อตนเองหรือเพ่ือผลประโยชนของ
ประเทศ  แนนอนวาโอกาสจะทําเพื่อตนเองเปนไปไดมากกวา  เพราะไมนานก็
ตองลงจากอํานาจอยูแลว  



 

 
 มีตัวอยางแลวในหลายประเทศ  ที่เปนการยึดครองประเทศแบบทางออม  
โดยสนับสนุนการลมการปกครอง ลมผูนําทางจิตวิญญาณสูงสุดกอน แลวจึง
สนับสนุนคนของตน หรือคนที่ตกลงกันได ชวยทั้งเงินและแรงกดดันตางๆ เพื่อให
ไดครองอํานาจ  ตอจากนั้นก็สามารถทําอะไรก็ได  กอบโกยกันเต็มที่  เชน ให
สัมปทาน-สิทธิพิเศษตางๆ  รวมถึงขายสมบัติของชาติ (ไฟฟา ประปา น้ํามัน ฯ) 
เปนสิ่งหนึ่งที่หลายประเทศกําลังเจอ   ซึ่งสงผลใหเกิดขบวนการกอการราย..   
เพื่อแกแคนเอาคืน !!! 
 
 
 ยกตัวอยางการบุกถลมอิรัก (จนวันนี้ยังไมเจอนิวเคลียร ตามที่อางเพ่ือไป
บุกถลมเขาเลย) การสนับสนุนฝายตอตานในลิเบีย   เปนสองประเทศท่ีเห็นไดชัด 
ตราบใดที่ผูนําทางจิตวิญญาณเหลานี้ไมถูกโคนลม พวกฝรั่งจะเขามากอบโกย
ผลประโยชนไดยากมาก จึงมีการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออมใหโคนลมผูนํา
เหลานี้ใหไดกอน อางเหตุผลสารพัดวาไมใชประชาธิปไตย (แตในพมากับจีน และ
มาเลเซียก็มีการเมืองที่กึ่งเผด็จการ ก็ไมเห็นมันทําอะไร)   
 
 

ในความจริง บางประเทศยังไมสามารถใชประชาธิปไตยได  เชน ในอิรัก 
ลิเบีย หรือแมในจีนเอง (ซึ่งปจจุบันเศรษฐกิจขึ้นอันดับตนๆของโลกแลว)  ความ
เปนจริงของโลกที่เห็นไดคือ หากปลอยเสรีเต็มที่ ในขณะประชาชนยังไมพรอม  
จะเกิดปญหามาก          หากประชากรไรการศึกษา  ขาดศีลธรรม และแบงเปน
ชนเผาจํานวนมากอยางในหลายประเทศ  ถาผูนําไมเขมแข็ง ไมเด็ดขาด ไมมี
อํานาจมากพอ จะควบคุมใหเกิดความสงบในประเทศไมได    หลังลมซัดดัม ก็เกิด
การนองเลือด แยงอํานาจภายในประเทศ วุนวาย ฯลฯ 
 
 



 

 สหรัฐอเมริกา ระบุในแบบเรียนวา..  "ประเทศที่จะใชระบอบ
ประชาธิปไตย   คนในประเทศตองมีการศึกษามากกวา 75%"   ลีกวนย ูนายกฯ
คนแรกของสิงคโปร ทําใหประเทศที่เล็กกวาไทยถึง..800เทา แทบไมมีทรัพยากร
อะไรเลย กลายเปนประเทศพัฒนาและร่ํารวยภายในเวลาไมกี่ป เขากลาวไววา.."
แนวคิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแบบตะวันตกใชไมไดกับเอเชีย"   โทมัส 
เจฟเฟอรสัน อดีตประธานาธิบดขีองอเมริกา กลาวไววา.. "ภัยคุกคามรายแรง
ที่สุดของประชาธิปไตยคือ พลเมืองที่ไมมีการศึกษา"   
   
 
 นี่เปนสิ่งที่เราไมเคยใหความรูกับคนทั่วไปวาประชาธิปไตยจะไดผลตอเม่ือ
คนสวนใหญตองมีคุณภาพ เสียงทุกคะแนนจะมีผลดีตอประเทศ  ตองเปนเสียง
จาก..  คนดีมีศีลธรรม  มีความรอบรู  คิดเปน  ไมทําผิดกฎหมาย                  
มีวิจารณญาณมากพอ กลั่นกรองขอมูลได  หรือเปนคนที่มีคุณภาพนั่นเอง 
 
 เสียงสวนใหญหากมาจาก.. คนเสเพล  ติดยา  ขายยา  เปดบอน  เลี่ยง
ภาษี      เห็นแกตัว  งมงายไหวไดกระทั่งเจลลดไข  หากเสียงสวนใหญเปนแบบนี้  
จะมีวิจารณญาณในการเลือกผูนําและใชสิทธิไดถูกตอง และดีตอสวนรวมไดจริง
หรือ  ดังนั้นในแตละประเทศ จึงควรมีรูปแบบการปกครองเปนประชาธิปไตยใน
ลักษณะที่แตกตางกันไป หรืออาจตองมีการปกครองรูปแบบเฉพาะใหเหมาะสม
กับทองถิ่น  
 
 ประชาธิปไตยคือ..“ประโยชนของสวนรวมเปนใหญ” ไมใชทุกคนตอง
เทาเทียมกัน  ในความเปนจริง ถึงเปนโลกประชาธิปไตย ก็ไมมีทางเทาเทียมกันอยู
แลว เชน  เราไมควรกินขาวกอนพระ  ไมควรนั่งสูงกวาพระหรือพอแม ควรหลีก
ทางใหนายกฯ ควรเสียสละใหเด็กสตรีและคนชรา มันเปนวัฒนธรรม คุณธรรม 
เปนเรื่องของคนดีมีจิตสํานึก  ไมใชการเสียเปรียบหรือมีสิทธิไมเทาเทียมคนอื่น    
 



 

 การเสมอเทาเทียมกันไมมีจริงในโลก สุดทายตองแบงสิทธิตามคุณวุฒิ 
วัยวุฒิ    แมเปนแคหัวหนาหอง เปนครู ทหาร ตํารวจ  ยังไงก็ตองมีสิทธิพิเศษ
เหนือคนธรรมดาไมทางตรงก็ทางออมอยูแลว   ถาจะใหเทาเทียมกันก็ตองจับ
ผูหญิงมาเกณฑทหารเหมือนผูชายดวยจริงไหม??   เพราะจะไดมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การใหเกียรติใหสิทธิพิเศษแกผูนํา หรือผูที่ดํารงตําแหนงสูงสุด จึงเปนเรื่องปกติที่
ประชาชนควรกระทําในทุกระบอบการปกครอง  
 
 
  ประชาธิปไตยเปนสิ่งที่ดี แตก็ตองมีระดับและความเหมาะสมตางกันไป  
ไมอยางนั้น จะกลายเปนเอื้อประโยชนใหคนรวย หรือคนมีอํานาจไปซะหมด    
เชน การเทาเทียมกันในการคาขาย      ปลอยใหคนรวยมีสิทธิลงทุนคาขายแขง
กับคนจน  ผลคือ... รานคาสงตางชาติเขามาทําใหผูคารายยอยลมจมไปเกือบหมด
ประเทศ  เพราะไมมีปญญาสูเขาไดเลย  ประเทศจีนไมไดใชระบอบประชาธิปไตย 
แตทําไมถึงเจริญเปนอันดับหนึ่งของโลกได??  วิธีการที่ดีที่สุด ไมไดหมายถึงตอง
เปนสิ่งที่ดีท่ีสุดกับทุกคน  มันตองมีความพอเพียงและสมดุลสอดคลอง กับผูคน
และวิถีชีวิตของคนในแตละชาติ  
 
 
  ดังนั้นในหลายประเทศ จึงจําเปนตองมีรูปแบบการปกครองท่ีเหมาะสม
กับประชากรของตนเอง ฟุตบอลยังตองมีหัวหนาทีม ประเทศกค็วรมีศูนยรวมใจ
ของคนทั้งชาต ิ ไมวาจะเปนบุคคล/องคกรหรือสถาบัน ซึ่งจะทําใหเกิดความ
สามัคคแีละรวมพลังเปนหนึ่งเดียวกันไดงายขึ้น สําหรับประเทศไทย เราใชระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข   แลวก็ทําใหประเทศเรา
รอดพนหายนะจากการยึดครองทั้งทางตรงและทางออมจากตางชาติ เปนชาติ
เดียวในภูมิภาคท่ีรักษาเอกราชมาไดจนทุกวันนี้   
 



 

 หากยังมีผูนําทางจิตวิญญาณ ที่ครองใจคนในชาติใหเปนหนึ่งเดียวได   
จะไมสามารถกอบโกยและยึดครองประเทศเหลานั้นได(เต็มที)่ เปนเรื่องที่ฝายจอง
ทําลายรูดี จึงพยายามใสรายปายสี สรางหลักฐานเท็จ และมีกระบวนการสราง
ขาวลืออยางตอเนื่องมาเปนสิบๆ ป   มีผูใหญซึ่งเปนประธานชมรมธรรมะแหงหนึ่ง 
เคยเลาใหฟงกอนเสียชีวิตวา  กระบวนการนี้เทเงินลงมาในสมัยกอน 150 ลาน 
เพื่อจางคนไปปลอยขาวลือตามตลาดและรานเสริมสวยโดยตรง  โดยหวังผลระยะ
ยาว เพราะเห็นชัดวาคนไทยเชื่อขาวลืองาย  และผูถูกกลาวหาก็ลงมาแกขาวเอง
ไมได  
 
  แหลงที่ปลอยไดดีที่สุดคือ ตลาดและรานเสริมสวย  ปากตอปากที่สงตอ
กนัมาเปนสิบป สงผลใหเราหลายคนคงไดยินขาวลือตางๆ เกี่ยวกับบุคคลสําคัญ
บางทาน  ที่นาจะคิดบางวา เรื่องบางสถานที่ ใครมันจะเขาไปรูละเอียดไดขนาด
นั้น แลวมีมาทุกวันไมซ้ําเรื่อง    ผมเองเคยโดนใสรายมากับตัวถึงไดรูวา..  แมไมมี
ความจริง  แตคนมันก็ปนเรื่องใสรายไดอยางไมนาเชื่อเหมือนกัน !!!  กระบวนการ
ลมสถาบัน วางแผนระยะยาว ทํากันเปนทีมทั้งจากผูไมหวังดี และผูที่ทําดวยความ
บริสุทธิ์ใจก็มี  เกิดจากความเชื่อผิดๆ วาถาเปลี่ยนการปกครองแลวประเทศจะดี
ขึ้น ยึดมั่นแคเพียงวาประชาธิปไตยคือสิทธิเทาเทียม  ทุกคนตองเทากัน  โดยเอา
แบบฝรั่งบางประเทศที่  ไมมีวัฒนธรรม  ไมมีจริยธรรม   ไมมีประเพณี      
 
 การสรางขาวลือเพื่อใสรายยังมีอยูมาจนถึงปจจุบัน  เชน สงคนไปปลอย
ขาวลือบนรถแท็กซี ่       พรอมโชวบัตรประชาชนวา..       นามสกุลเดียวกับ
ตํารวจหรือคนดัง อางวารูลึกรูจริง รูมาจากวงใน  หรืออางวาเปนตํารวจ/ทหาร
สนิท เที่ยวเลาไปท่ัวโดยเฉพาะบนแท็กซี ่ตลาด ฯลฯ   มีการทําใบปลิวแจก เขียน
เปนหนังสือเชิงนิยายอิงประวัติศาสตร    ผลิตเปนคลิปวีดีโอ   ทําเปนเสียงอาน
สารคดีชุดยาว ถูกเผยแพรในอินเตอรเน็ตและวิทยุชุมชน  หยิบเอาเรื่องจริงเพียง
เล็กนอย มาเติมแตงขอความจากนักประพันธมืออาชีพ ที่อานหรือฟงแลวก็ชวนให
นาเชื่อไดโดยงาย    



 

 หากพิจารณาสักหนอยจะพบวา..  ขอมลูละเอียดทุกซอกมุมขนาดนั้น           
ไมมีทางท่ีคนนอกจะรูได    ยกเวนเจาของเรื่องเขียนเอง    บางอยางยอนอดีตไป
ไกล หลายอยางอยูในที่ลับเกินคนทั่วไปเขาถึง  แมคนสนิทก็ยังเขาถึงไดไมทุกเวลา 
และยอมเปนไปไมไดท่ีเหลาคนสนิทจะพรอมใจกัน"ทรยศ"มาเลาใหฟง  ขอมูล
เผยแพรสวนใหญ มักอางไดยินมาแบบนั้น พนักงานที่นั่นเลาแบบนี้ แตหา
หลักฐานจริงไมได  เปนแคขาวลือ แตคนฟงก็ดันเชื่อและบอกตอกันไป  นาจะคิด
บางวา เรื่องแบบนี้พูดม่ัวๆอาจติดคุกได  มีประโยชนอะไรเอามาพูด ทําไมตองโชว
บัตรใหดู   บางคนอางวาฟงจากคนรับใชคนใกลชิด ซึ่งเขาเห็นวาเปนคนบาน
เดียวกันเลยเลาใหฟง ถามวาเรื่องใหญโตและมีผลตอชีวิตคนเลาขนาดนี้ จะกลา
เสี่ยงมาเลาใหคนพึ่งรูจัก ดวยเหตุผลแควาเปน.... "คนบานเดียวกัน"   เทานั้น
หรือ??!!    
 
 ตัวอยางนิตยสารตางชาติลงขอมูลบิดเบือนใหเปนกษัตริยรวยที่สุดในโลก 
เปนตัวอยางชัดวา.. มีการพยายามโจมตีใสรายทานจริง      ขอมูลมากมายแสดง
ถึงพระอัจฉริยะภาพและพระบารมีของในหลวง  มีใหพิสูจนและตรวจสอบไดเสมอ  
"คนดียอมเห็นความดีของผูอ่ืนไดงาย"  ลองสวดมนตปฏิบัติธรรมสักพัก  หากจิต
ของทานเปยมดวยเมตตา ก็จะเขาใจไดไมยากวา   ทําไมในหลวง  ถึงเปนที่
สรรเสริญชื่นชมของเหลาพระอริยะมากมายหลายรูปขนาดนี้   
 
 "รักพอ" ตองรวมปกปองโดยใหขอมูลที่ถูกตองแบบเขาใจงายหลายแงมุม 
ความรักบังคับไมได เขามีสิทธิ์ไมรักพอเรา อยามองเขาเปนศัตรู อยาดาทํารายเขา 
เขาไมเชื่อไมรักก็สิทธิ์ของเขา ไมมีพอคนไหนดีใจที่เห็นลูกทะเลาะกันเรื่อง.."รัก
หรือไมรักทาน"    ไมมีทางที่ทุกอยางจะจบลงดวยดีเพราะ.."คําดาและความโกรธ"   
ใจเย็นพยายามอธิบายใหเขาใจไดจริงเทานั้น  หากพยายามถึงท่ีสุดแลว ก็ตองรูจัก
ปลอยวาง และเชื่อม่ันวา.. ทุกคนมีกรรมเปนของตน  ใครทําอะไรไว ตองไดสิ่งนั้น
คืนเสมอ !!   สําหรับลมปากของคนที่อางวารักพอซะมากมาย ควรยอนดูตัวเองวา 
ไดทําความดีอะไรตอบแทนแผนดินไวเพียงพอกับที่เพียรบอกรักพอ แลวหรือยัง??  



 

 

 
 
 
 

“ถอยคําของพระอริยะ 
ที่กลาวถึง 

 ในหลวงรัชกาลที่ 9” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที ่ 9  ทรงเปนที่ยอมรับจาก       
พระอริยะและผูทรงคุณธรรมหลายทาน วาทรงสนพระทัยในการศึกษาปฏิบัติ
ธรรม ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติสมาธิ-วิปสสนากรรมฐาน   ทรงสนใจจริงจังทั้ง
ขณะทรงออกบวชและหลังทรงลาสิกขาแลว  ยังทรงนิมนตพระกรรมฐานใหมา
แสดงพระธรรมเทศนาในพระราชวังเปนประจํา ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือและ
เสียงเทศนของครูบาอาจารยมากมาย 
 
 

พระองคคือผูทรงญาณขั้นสูง 
 
 
ใหลองสังเกตดูวา ไมวาในหลวงเสด็จไปที่ไหน จะทรงนิ่งมาก ๆ  
ในขณะที่คนอื่นขยับแลวขยับอีก ครูบาอาจารยทานกลาววา..   
 
 
 "นี่คือลักษณะของผูที่ทรงฌาณขั้นสูง"   
 
 
 จึงทําให..  ทรงนิ่งเฉย   ไดในทุกสถานที่   
 แมวาจะทรงเหนื่อย  หรือตองเจอสภาวะกดดันตางๆ   
 ก็ทรงประทับนิ่งไมขยับเขยื้อนเปนเวลานาน    หรือตลอดทั้งวัน 
 
 

(อยากใหทุกทานลองนั่งนิ่งๆ สักชั่วโมง จะรูวาทํายากแคไหน) 
 
 



 

: รวมคําพูดจากพระอริยะหลายรูปที่กลาวถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 
 
 

"พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปฏิบัติพระราชกิจทางพระพุทธศาสนา
อยางสมบูรณ มาตั้งแตพระชนมพรรษายังนอย ทรงพอพระราชหฤทัยในการฟง
เทศน  ที่มีอยูเปนประจํา เมื่อไดทรงพบปะกับพระมหาเถระผูใหญ  ก็มีพระราช
ปุจฉา และทรงสดับขอธรรมนั้นๆ อยูเนืองๆ " 
 
 

 “...พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระผนวชดวยพระราช
ศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาอยางแทจริง ประกอบดวยพระปญญา และได
ทรงปฏิบัติพระธรรมวินัยอยางเครงครัด...” 
 
 

“...ดานที่เปนการสวนพระองคนั้น ก็ทรงปฏิบัติพระองคยึดมั่นอยูใน
คุณธรรม ของพระพุทธศาสนา มีราชธรรม เปนตน  ทรงศึกษาพระพุทธศาสนา 
และทรงนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเปนการสวนพระองคใน
โอกาสตางๆ    และบํารุงพระสงฆ   ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปนจํานวนมากมิไดขาด
...” 
 
 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  
ทรงไดรับการยอมรับโดยคณะสงฆจากทุกนิกายวา .. 
ทรงเปนนักปริยัติที่เปนพหูสูต (รอบรู) และทรงเปนนักปฏิบัติที่เครงครัด   
(พ.ศ.2555 ผูนําชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก 32 ประเทศ ทูลถวายใหเปนผูนําสูงสุด) 
 
 



 

"ในหลวงพระองคนี้ ทานเปนพระโพธิสัตวนะ.." 
ทานเจาคุณนรรัตนราชมานติ   
(พระผูเครงครัดในศีล  ลงทําวัตรไมเคยขาด  สละตําแหนงไปบวชตลอดชีวิต 
ผูมีตบะแกกลา สามารถจัดพิษงู ไดดวยสมาธิ โดยไมตองไปหาหมอ ) 
------------------ 
 
"พระองคมัวแตเปนหวงคนอื่น   แตไมทรงหวงพระองคเองบางเลย.." 
หลวงปูแหวน สุจิณโณ   
(พระอริยะเจาท่ีชาวไทยรูจักกันดี มีขอวัตรปฏิบัติที่เครงครัด ทรงคุณธรรม) 
------------------ 
 
 
" ไมรูวาพอหลวงแมหลวงของไทยทํางานปรารถนาความเปนอะไร  ทํางานกัน
จนไมมีเวลาพักผอน" .....    "พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินี  นี้คือหัวใจของชาติไทยเรา  ใหพากันเทิดทูน    อยาพากันดูถูก
เหยียดหยามทําลาย" 
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน   วัดปาบานตาด  
(พระผูไดรับการชื่นชมจากหลวงปูมั่นและพระอริยะหลายรูป สรางประโยชนให
ประเทศชาติมากมาย   ผมกับเล็บของทาน กลายเปนพระธาตุตั้งแตยังมีชีวิตอยู             
ฟงเรื่องราวทั้งหมดไดจาก สารคดีพระคุณหลวงตา และซีดีเสียงอาน หลวงตาวัด
ปานบานตาด ดาวนโหลดฟรีที ่ www.jozho.net ) 
-------------------- 
 
หลวงปูสิม พุทฺธาจาโร ไดกลาวรับรองไวดวยองคเองทีเดียววา 
" ครูบาขาวป  วัดพระพุทธบาทผาหนามเคยเปนชางนาฬาคิริง  
สวนในหลวงองคปจจุบันเปนชางปาเลไลยกนะ..!!! "     
( หมายเหตุ : ชางปาเลไลย คือพระโพธิสัตว ) 



 

หลวงปูดู  รักในหลวงมาก  สวดมนตถวายในหลวงทุกวัน 
 
 ในสมัยที่หลวงปูมีชีวิต ทานจะกําชับใหลูกศิษย ใหเอาบุญจากการภาวนา 
รวมเขากับบุญของพระพุทธเจา และพระอรหันตสาวกท้ังหลาย ถวายใหในหลวง  
รวมทั้งแผเมตตาให เทพเทวาผูปกรักษาพระองคทาน ใหมีความสุขแลวก็กรวดน้ํา
ใหเจากรรมนายเวรของพระองคทานใหไปเกิดในสุคตภิูมิ  หลวงปูกลาววา ..."หาก
ไมมีในหลวง พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยูไมได" หลายครั้งที่ลูกศิษยจะรับทราบไดวา  
หลวงปูจะเขาที่เพื่ออธิษฐานชวยในหลวงในยามที่พระองคทรงพระประชวร 
หลวงปูดู พรหมปญโญ 
(พระเกจิอาจารย ที่มีขอวัตรปฏิบัติเครงครัด เปนที่ยอมรับในหมูนักปฏิบัติธรรม ) 
------------------ 
 

"เวลานี้บานเมืองของเราอยูเพราะในหลวงองคเดียวเทานั้น ไมเคยมีใน
ประวัติศาสตร ที่ในหลวงจะเสด็จเหยียบแผนดินไทยไปทุกหยอมหญาเหมือน     
ในหลวงพระองคนี้  เพราะฉะนั้น ใหสวดมนตภาวนา นอมจิตนอมใจอธิฐานจิต 
ขอใหในหลวงทรงพระชนมายุยืนนานถึงรอยปสองรอยป"  หลวงพอพุธยังกลาวอีก
เปนเชิงวา พระจริยวัตรของในหลวงเปนไปเชนเดียวกันกับพระโพธิสัตว   
หลวงพอพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)   
(พระวิปสสนาจารยผูเครงครัดในศีลในธรรม และเชี่ยวชาญในวิปสสนากรรมฐาน) 
ดูวิธีอธิฐานจิตเพื่อถวายในหลวงของหลวงพอพุธ : (ภาคผนวก) 
------------------ 
 
มีผูพูดถึงผูยิ่งใหญระดับประเทศใหหลวงพอฟงทานเฉยมากกอนจะปรารภวา  
"เขาไมไดทําประโยชนอะไรมากเหมือนกับในหลวงหรอก.." 
หลวงพออุตตมะ (พระครูอุดมสิทธาจารย)  วัดวังกวิเวการาม  
(พระชาวพมาผูเครงครัดที่ภายหลังยายมาจําพรรษาและสรางวัดที่กาญจนบุรี) 
 



 

"มีแตคนไมฉลาดเทานั้นที่จะไมรูวา  ในหลวงพระองคนี้มีดีอยางไร.." 
พระอาจารยวัน อุตฺตโม  (พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร)  
(พระอุปฎฐากหลวงปูมั่น ภูริทัตโต ที่ทําหนาที่ยาวนานที่สุด) 
------------------ 
 
 
"กระแสจิตของพระองคทานมีพลัง พลังที่เกิดจากการปฏิบัติที่ด"ี 
ครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผา 
(พระผูนิยมการธุดงคอยูปาเปนวัตร และเม่ือมรณภาพ อัฐิกลายเปนพระธาตุ) 
------------------ 
 
 
ลูกศิษยทานหนึ่งยืนยันวา หลวงปูทานกลาวดวยตนเองวา..  
" ในหลวงเปนพระโพธิสัตว " 
หลวงปูบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ที่พักสงฆสวนทิพย  จ.นนทบุรี 
(พระธรรมทูตที่แตกฉานในพระไตรปฎกและวิปสสนากรรมฐาน) 
------------------ 
 
 
อ.พร ไดกลาวไวประมาณวา.. "ในหลวงทรงมีพลังเมตตาสูงมาก เปนลักษณะผูมี
บุญ  ผูปฏิบัติธรรม จะเขาถึงธรรมไมได หากไมเชื่อในพระบารมีของพระพุทธเจา 
ประเทศชาติคงวุนวาย หากประชาชนไมเชื่อในมั่นในพระอัจฉริยภาพ  และการ
เปนผูทรงคุณธรรมของในหลวงพระองคนี"้  
  
อ.พร รัตนสุวรรณ  (ผูเชี่ยวชาญพระไตรปฎก  ชําระพระไตรปฎกฉบับอรรถกถา 
แตงตําราพระอภิธรรม เปนผูเชี่ยวชาญดานวิปสสนาและสมาธิ ผูกอต้ังธรรมวิจัย
พุทธศาสนาวันอาทิตย ศูนยปฏิบัติธรรมแคมปสน ฯลฯ ) 



 

 
 
 

 

ประวัติโดยยอ 
 

ของแตละทานที่กลาวชืน่ชมในหลวง 
 
 
 

ซึ่งแตละทานเปนผูทรงคุณธรรม 
มีผลงานในการทําประโยชนใหประเทศชาต ิ

และพระศาสนาอยางมากมาย 
 
 
 
 
 
 

คนดียอมเห็นความดีของคนอื่นไดงาย  คนชั่วเห็นความดีคนอื่นไดยาก 
ผูมีศีล ประพฤติธรรม ยอมรูเห็นไดชัดวา.. “ผูใดมีศีล มีคุณธรรม” 

 
 
 
 



 

"ในหลวงพระองคนี้ ทานเปนพระโพธิสัตวนะ.." 

 พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต  (เจาคุณนรฯ) 
 
 
 พระผูมีจริยวัตรงดงาม    สละความสุขทางโลก    ที่ถือวามีครบทุกอยาง   
ทั้งฐานะ ยศและคูครอง   ออกบวชตลอดชีวิต   ฉันมื้อเดียว ไมฉันอาหารในวัน
พระ  เปนผูเครงครัดในพระธรรมวินัย   ลงอุโบสถทําวัตรทุกวันโดยไมขาด   แม
ขณะเปนโรคมะเร็งกรามชางจนเนาเฟะ   ทานก็ลงทําวัตรสวดมนตดวยสีหนาปกติ    
 
 ตลอดชีวิต ทานยอมหยุดลงทําวัตร เพียงแคหนึ่งวัน  ดวยความเกรงใจที่      
พระพุฒโฆษาจารยขอรอง เนื่องจากเห็นวาโดนงูกัดเทาบวมมาก แตทานก็หาย
เปนปกติในวันตอมา โดยที่ไมไดฉันยาหรือไปหาหมอเลย  เปนที่ประหลาดใจถึง
กําลังจิตของทาน ที่ดับพิษของงูรายลงได  
     
 
 ทานเปนพระท่ีสันโดษมาก กุฏิไมมีเครื่องใชไฟฟา หลอดไฟสักดวงก็ไมมี 
ดื่มน้ําฝนจากภาชนะท่ีทําจากกะลามะพราวขัด ที่นอนมีเพียงจีวรเกาปูบางๆ  
ภายในกุฏิมีโลงศพและโครงกระดูกเพื่อไวพิจารณาธรรมและเจริญกรรมฐาน  ยินดี
สนทนาธรรมกับญาติโยมเปนเวลาสั้นๆ เฉพาะหลังทําวัตรเชา-เย็นเทานั้น   ไมรับ
กิจนิมนต  แตจะมุงเนนการปฏิบัตสิมาธิภาวนาอยูในกุฏิ ทานมุงเนนการปฏิบัติให
เปนแบบอยางมากกวาเทศนใหฟง   เมื่อชาวบานนิยมไปขอพร ทานจึงเขียน
โอวาทไววา ... "ทําดี ดีกวาขอพร" ทานสละทุกอยางแมแตเงินตราก็ไมเคยแตะ
ตอง ไมรับไมเก็บสะสม  ปฏิบัติตนเครงครัดตามพระวินัยในทุกดาน 
  
 

ทานเจาคุณนรรัตนราชมานติ    
อยูในเพศบรรพชิตเปนระยะเวลา 46 ปเต็มจนมรณภาพ 



 

"พระองคมัวแตเปนหวงคนอื่น แตไมทรงหวงพระองคเองบางเลย.." 

หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ 
 
 
 หลวงปูแหวน ออกบรรพชาเปนสามเณรเม่ืออายุ 9 ป  ตั้งใจศึกษาปฏิบัติ
จนสามารถอานตําราใบลานไดแตกฉาน  ทั้งภาษาขอมและลานนาไดตั้งแตยังเปน
สามเณร  (วากันวาตอนอายุ 13 ปเทานั้น)  ขยันทําสมาธิภาวนา เงียบขรึมพูด
นอย ฉันอาหารมื้อเดียว  
 
 เมื่ออายุประมาณ  30 ป   ไดเริ่มออกธุดงคเรื่อยมา      จนมาพบกับ 
หลวงปูตื้อ อาจลธรรมโม  ซึ่งเปนผูชักนําใหไดมาพบและฟงธรรมจาก              
พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต  เกิดความซาบซึ้งและเปนทางแหงการแสวงหาธรรม
ตามที่ประสงค  หลังจากนั้นหลวงปูแหวน ไดออกธุดงคไปพรอมกับหลวงปูตื้อ      
ไปทางภาคอีสาน ขามไปถึง ลาว เขมร เวียดนาม พมา ทะลุกลับมาทางเหนือของ
ไทยและวนกลับมาอิสานอีกที   
 
 
 หลวงปูแหวนยังคงออกธุดงคกรรมฐาน แสวงหาที่วิเวกตามปาเขาลําเนา
ไพรเรื่อยมาจนอายุ 75 ป จึงมาจําพรรษาที่วัดดอยแมปง จ.เชียงใหม   ตามการ
นิมนตของพระอาจารยหนู เพราะเนื่องจากหลวงปูชราภาพมากแลว และทานก็
อาพาธตองผาตัดขาท่ีอักเสบ  สาเหตุนาจะมาจากการเดินธุดงคในปาเขาเปนเวลา
หลายสิบป    
 
 หลวงปูแหวน เปนพระที่มุงเนนการปฏิบัติธรรมเพียงอยางเดียว เปนพระ
สายวิปสสนา ไมรับกิจนิมนตโดยเด็ดขาด มีจริยะวัตรงดงาม เทศนาสั่งสอนญาติ
โยมดวยหลักธรรมอันลึกซึ้ง  มุงเนนการขัดเกลากิเลส จึงเปนที่เคารพและศรัทธา
ของญาติโยมเปนจํานวนมาก 



 

 
ตัวอยางคําสอนของหลวงปูแหวน 
 
 
 อดีตก็เปนทําเมา (อยาไปสนใจ)  อนาคตก็เปนทําเมา  จิตดิ่งอยูใน
ปจจุบัน  รูอยูในปจจุบัน   ละอยูในปจจุบันนี้ ..   จึงเปนพุทโธ   เปนธัมโม     
ปจจุบันก็พอแลว อดีตและอนาคตไมตองคํานึงถึง  เกิด  แก   เจ็บ  ตาย  วัน  คืน  
เดือน ป  สิ้นไป หมดไป         อายุเรา ก็หมดไป สิ้นไป        หมั่นบําเพ็ญจิต 
บําเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนาตอไป 
 
 
" บารมีตองสรางเอา เหมือนอยากใหมะมวงของตนมีผลดก ก็ตองหมั่น 
บํารุงรักษาเอา ไมใชแหไปชื่นชมตนมะมวงของคนอื่น ตองไปปลูก ไปบํารุงตน
มะมวงของตนเอง การสรางบารมกี็เชนกัน ตองสราง ตองทําเอาเอง " 
 
 
 
 

ภายหลังหลวงปูแหวนไดหยุดชีวิตธุดงควัตร  
พํานักประจําอยูที่วัดดอยแมปงจนมรณภาพ ในวันที่ 2 ก.ค.2528   

สิริอายุ 98 ป 
------------------ 

 
 
 
 
 



 

สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 

 
 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒฺโน)  ทรงบรรพชาเปนสามเณรตั้งแต  
พ.ศ.2469   ขณะอายุ 14 ป ทรงขึ้นดํารงตําแหนง พระสังฆราชองคที่ ๑๙ แหง
กรุงรัตนโกสินทร  เมื่อ พ.ศ. 2532  จนปจจุบัน (ขณะเรียบเรียงหนังสือเลมนี้ พ.ศ.
2554)     
 
 
 ทรงสอบไดนักธรรมเอก เปรียญธรรม 9 ประโยค ทรงนิพนธตํารา
ทางดานพุทธศาสนาไวเปนจํานวนมาก  ทั้งตําราการศึกษาของนักเรียนบาลี  
ตําราพระธรรมเทศนา  งานแปลเปนภาษาตางประเทศ  ฯลฯ   ทานศึกษาการ
ปฏิบัติสมถภาวนาจากพระปากรรมฐานสายพระอาจารยมั่น  ไดรับการยอมรับ
จากคณะสงฆและผูแตกฉานในธรรมวา “ทรงเปนทั้งนักปริยัติที่เปนพหูสูตและ  
นักปฏิบัติที่เครงครัด”  
 
 
 ทรงไดรับแตงตั้ง  ใหทําหนาที่เก่ียวกับการศึกษาพระพุทธศาสนา และ
งานบริหารคณะสงฆมากมายหลายตําแหนง หลายวาระ  ทรงมีบทบาทในการ
เผยแพร พัฒนา   ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในหลายๆ ดาน    ทั้งในและ
ตางประเทศ        ทรงบูรณะซอมสราง   ปูชนียสถาน  วัด  เจดีย  โรงเรียน 
โรงพยาบาล เปนจํานวนมาก  สมเด็จฯ ไดบอกเลาถึงความสนพระราชหฤทัยใน
พระพุทธศาสนาของในหลวงรัชกาลที9่ ซึ่งมีตั้งแตครั้งทรงพระเยาวดังนี้  ............ 
 
 
 



 

 
 "พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปฏิบัติพระราชกิจทางพระพุทธศาสนา
อยางสมบูรณ มาตั้งแตพระชนมพรรษายังนอย  ดังที่ไดเคยทราบไว ไดทรงพอ
พระราชหฤทัยในการฟงเทศนที่มีอยูเปนประจํา ในคราวบําเพ็ญพระราชกุศล
ถวายที่      พระบรมศพรัชกาลที่ ๘  แมจะเปนเทศนกัณฑยาว ก็ทรงพอพระราช
หฤทัยฟง ทรงเริ่มสนพระราชหฤทัยในพระพุทธศาสนา    เมื่อไดทรงพบปะกับ
พระมหาเถระผูใหญ  ก็มีพระราชปุจฉาและทรงสดับขอธรรมนั้นๆ     อยูเนืองๆ    
โดยเฉพาะมีโอกาสเฝาสมเด็จพระสังฆราชเจาวัดบวรนิเวศวิหาร(ม.ร.ว.ชื่นนพวงศ) 
ไดทรงสดับฟงธรรมเปนครั้งคราวตลอดมา ทําใหทรงเขาพระราชหฤทัยในธรรม  
และสนพระราชหฤทัยในพุทธศาสนามากขึ้น" 
 
 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดเสด็จออกทรงพระผนวช                     
ระหวางวันที่  22  ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2499    ในระหวางนั้น  ไดทรง
ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดดังที่ สมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก    ไดทรงเลาถึงพระราชจริยวัตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขณะทรงพระผนวช วา...  
 
 
“พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จะไดทรงพระผนวชตามราชประเพณี
เพียงอยางเดียวเทานั้น หามิได  แตทรงพระผนวชดวยพระราชศรัทธาที่ตั้งมั่นใน
พระพุทธศาสนาอยางแทจริง มิไดเปนบุคคลจําพวกท่ีเรียกวา “หัวใหม” ไมเห็น
ศาสนาเปนสําคัญ  แตไดทรงเห็นคุณคาของพระศาสนา   ฉะนั้น ถาเปนบุคคล
ธรรมดาสามัญก็กลาวไดวา...บวชดวยศรัทธา เพราะทรงผนวชดวยพระราชศรัทธา  
ประกอบดวยพระปญญา และไดทรงปฏิบัติพระธรรมวินัยอยางเครงครัด...” 
 



 

 
 สมเด็จพระสังฆราช ยังไดทรงกลาวถึง พระราชจริยวัตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา ...    “ ในดานหนาที่ราชการนั้น  ก็ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนา ตามราชประเพณีโดยมิไดขาดตกบกพรอง  
เชน... พระราชกรณียกิจเนื่องในเทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนา พระราชทาน
พระบรมราชูปถัมภในการบูรณปฏิสังขรณพระอารามตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ในหัวเมือง   
 
 พระราชทานแตงตั้งสมณศักดิ์ แดพระสงฆในการเอื้ออํานวยแกการ
ปกครองคณะสงฆ   และเชิดชูผูทรงศีลทรงธรรมใหเปนที่ปรากฏ       ตลอดถึง
พระราชทาน   พระบรมราชูปถัมภ   การสั่งสอนและการเผยแผพระพุทธศาสนา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ     ในดานที่เปนการสวนพระองคนั้น   ก็ทรง
ปฏิบัติพระองคยึดมั่นอยูในคุณธรรม ของพระพุทธศาสนา มีราชธรรม  เปนตน     
ทรงศึกษาพระพุทธศาสนา และทรงนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง ทรงบําเพ็ญพระราช
กุศลเปนสวนพระองคในโอกาสตางๆ และบํารุงพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปน
จํานวนมากมิไดขาด...” 
 
 
 
 

[ขาวหนาหน่ึง ก.ย.2555] 
ผูนําสูงสุดของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก จาก 32 ประเทศ 

มีมติทูลถวายตําแหนง  “ผูนําคณะสงฆสูงสุดแหงโลกพระพุทธศาสนา” 
แด.. สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 

ในฐานะผูทรงไดรับการเคารพอยางสูงสุด 
ทรงเปนที่เทิดทูนยอมรับของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกและคณะสงฆทุกนิกาย 

 



 

[เรื่องเลาแถมพิเศษ] 
  
 
 คุณบรรณศาลา ศิษยผูใกลชิดไดเขียนเลาในหนังสือหลวงตาวัดปาบาน
ตาดวา เมื่อครั้งชุมชนหลังวัดบวรเกิดไฟไหม  ชาวบานเขาไปกราบขอความ
ชวยเหลือ จากทานเจาประคุณ สักพักทานเสด็จขึ้นตึกกรรมฐานชั้นหา  ทรงมอง
ขึ้นไปบนทองฟา โบกพระหัตถ 3 ครั้ง   ก็บังเกิดกลุมเมฆและฝนตกลงมาอยาง
หนัก ดับไฟที่กําลังไหมสนิทจึงหยุดตก ประชาชนดีใจน้ําตานองหนา ตางกมลง
กราบกับพื้นไปตลอดทางที่ทานเสด็จกลับกุฏิ  ซึ่งเปนพระเมตตาที่ชาวบานยานวัด
บวรฯ   จดจํากันไดดี  และสื่อมวลชนไดลงขาวหนาหนึ่ง “อัศจรรยบารมี
พระสังฆราช” สามารถดูขาวยอนหลังไดจากอินเตอรเน็ต  
 
 
 พลังจากจิตมีจริง   เปนที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตรบางสาขาบางแลว  
บางประเทศในยุโรป   ถึงกับจางนักพลังจิตเขาทํางานเปนเจาหนาที่รัฐ และมีการ
คนควาวิจัยอยางจริงจัง ศึกษาขอมูลไดจากวารสารของศาสตรดานนี้โดยตรง 
ตัวอยางเชน..วิชาพลังกายทิพยเพื่อสุขภาพถูกยอมรับเปนแพทยทางเลือกแขนง
หนึ่งไปทั่วโลก ยังมีอีกหลายอยางที่คิดวา.."งมงาย" แตวิทยาศาสตรกําลังพิสูจนได
เรื่อยๆ   
 

ฝากถึงคนรุนใหมวา.. นักวิทยาศาสตรตัวจริง หากไมไดศึกษาอยางลึกซึ้ง 
ไมไดทดลองจนละเอียด เขาจะไมยอมบอกวา “สิ่งนั้นไมมีจริง” เพียงแคเพราะ
ตนเองไมเชื่อ แตจะบอกแควา.. “มันยังพิสูจนไมได” ไมใชปดประต ูปกใจคิดวาสิ่ง
ที่ตนเองไมเห็นและทําไมได ไมมีทางมีจริง  หลายสิ่งที่พิสูจนไดในภายหลัง ลวน
เกิดจากสมมุติฐานจากความเชื่อวาไมมีจริงจากคนทั่วไปมากอนแทบทั้งสิ้น   
 

-------------------------------- 



 

"… ไมรูวาพอหลวงแมหลวงของไทย  ทํางานปรารถนาความเปนอะไร     
ทํางานกันจนไมมีเวลาพักผอน..." 

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน   (วัดปาบานตาด จ.อุดรธานี) 
 
 
   " พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนี้คือ
หัวใจของชาติไทยเรา ใหพากันเทิดทูน อยาพากันดูถูกเหยียดหยามทําลาย เชน
อยางจะทําลายจะไมใหมีพระเจาอยูหัว  มันคนเกิดมาแลวพอแมตายหมด   มีแต
ลูกกําพราหยิมแหยมๆ  มันใชไมไดนะ  สกุลใดที่มีคนคับแคบอยูในบานนั้นเมือง
นั้นแลว   สกุลนั้นไมเจริญ สกุลใดที่มีความกวางขวาง มีจิตใจอันกวางขวาง 
พิจารณารอบคอบเพื่อทําประโยชนแกสวนรวมผูนั้นเปนผูดี   
 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูของพวกเราคือหัวใจของคนไทยทั้งชาติ ใหพา
กันทะนุถนอมนะ อยาพากันไปทําลาย จะมีแตลูกหยอมแหยมๆ พอแมผูใหความ
รมเย็นไมมีมันไมเกิดประโยชน อยางไรตองรักษาสวนใหญเอาไว ในประเทศไทย
เราก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว-สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี นี้คอื
หัวใจของชาติใหพากันเคารพเทิดทูน อะไรที่เปนหลักใหญของชาติของสวนรวมให
พากันรักษา พากันเทิดทูน อยาพากันทําลายโดยอวดดี " 
 
 หลวงตาพระมหาบัว ออกบวชเมื่ออายุ 20 ป  ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติ
อยางจริงจัง สอบไดนักธรรมเอกและเปรียญ 3 ประโยคไดภายใน 7 พรรษา หยุด
เรียนบาลีไวแคนั้นเพื่อมามุงเนนการปฏิบัติสมาธิภาวนา  เพราะเชื่อมั่นวาการจะ
หลุดพนตองดวยการปฏิบัติอยางจริงจังเทานั้น  จึงมุงหนาไปทางปาเขาแถว
นครราชสีมา ทานมุงมั่นกับการปฏิบัติมาก โดยนั่งสมาธิเต็มกําลังคราวละ 9-10 
วัน โดยเวน 2 คืนบาง 3 คืนบาง จนกนแตก   ปฏิบัติเขมขนไมคอยไดฉันอาหาร  
นานๆ จึงออกบิณฑบาตครั้งหนึ่ง  บางคราวหายไปนาน จนชาวบานเปนหวง     
นึกวามรณภาพ ตองสงคนมาดู  



 

 หลวงตาปฏิบัติจริงจังตอเนื่องถึง 9 ป จนสิ้นสงสัยในหลักธรรม รูแจงใน
อริยสัจ  และประกาศไดวาชาตินี้ทานจะเกิดเปนชาติสุดทายไมกลับมาเกิดอีกแลว 
หลายคนไดประจักษกับตาแลววา..ผม,เล็บและแมแตชานหมาก กลายเปนพระ
ธาตุตั้งแตขณะทานยังมีชีวิตอยู  เสนผมกลายเปนเสนแกวใส หลังวันพระราชพิธี
เพลิงศพ กป็รากฏผลึกแกวใสในกระดูกทานจํานวนมาก   
 
 หลวงตาเปนพระสมถะสันโดษ แมจะมีชื่อเสียงมคีนศรัทธามากก็ตาม  
ทานยังวางตัวเหมือนเดิม ไมถือตัวเขาพบงาย ออกเดินบิณฑบาตจนกระทั่งเดินไม
ไหว จึงเมตตาใหพระเลขา(ทานปว)อุมบาตรไปแทน (ดวยเมตตาอยากใหญาติโยม
ไดทําบุญกับทาน)  หลวงตาฉันมื้อเดียวในบาตร อยูกุฏิไมเรียบงายหลังเล็ก บริขาร
ก็ของธรรมดาและใชอันเดิมตอเนื่องมาเปนเวลานาน  ผาขนหนูแมขาดแลวก็ยังใช
ตอจนหมดสภาพ  วัดเปนวัดปาแทๆ ไมมีน้ําไมมีไฟ  ไมมีโทรศัพท (พึ่งจะมามีน้ํา
ในตอนหลัง)  ไมมีพุทธพาณิชย ไมมีเทพเจาใหกราบไหว มีพระประธานไวระลึกถึง
พระพุทธเจากับรูปครูบาอาจารยเทานั้น   โบสถ กุฏ ิศาลา สรางดวยไมและใชมา
เปนเวลานาน ไมเนนกอสรางวัตถุใหญโต เนนสรางคนและชวยโลกเปนสําคัญ  
 
 เมื่อจบกิจทางการปฏิบัติ ทานจึงใชเวลาที่เหลือเพ่ือเมตตาสงเคราะหสัตว
โลกโดยไมเลือกชนชั้นวรรณะ สนับสนุนทุนกอสรางและอุปกรณการแพทยแก
สถานพยาบาลทั่วประเทศกวา 200 แหง มอบทุนสรางโรงเรียน เรือนจํา,สถานี
รถไฟ สะพานลอย  มูลนิธิสงเคราะหเด็กพิการและสัตว ชวยเหลือทหาร ตํารวจ 
หนวยงานราชการอีกหลายแหง แมญาติโยมจะทําบุญกับทานมากมาย ทานก็
แจกจายกลับคืนสูสังคมหมด โดยบางครั้งถึงกับเงนิเกลี้ยงบัญชีของวัดปาบานตาด
เลยทีเดียว     
 

หลวงตาเปรียบเหมือนพระมหาบุรุษผูกอบกูชาติไทยใหพนจากหายนะ 
โดยทําโครงการผาปาชวยชาตินําทองคําและเงินมหาศาลเขาคลังหลวงจนประเทศ
ไทยมีเสถียรภาพทางการเงิน แมเจอวิกฤตเศรษฐกิจ ก็ไมลําบากเทาประเทศอื่น 



 

  หากไมมีเงินทนุสํารองซึ่งภายหลังทองคําไดทวีคูณเพิ่มขึ้นอีกถึง 5 เทา  
ประเทศไทยคงลําบากกวานี้มาก อาจตองขายสมบัติชาติประทังชีวิตเหมือน
ประเทศอื่น นักลงทุนจะไมกลามาลงทุน การกูยืมเพ่ือบริหารประเทศจะทําไดยาก
เพราะไมมีหลักประกัน  เรารอดพนหายนะทางการเงินมาได สวนหนึ่งเพราะหลวง
ตาเปนผูนําโครงการชวยชาติ     ทามกลางเสียงคัดคานไมเห็นดวยและมองทาน
แงลบ   ผานไปสิบกวาป ถึงเห็นผลวาสงผลดีอยางไร  สมดังที่ หลวงปูมั่นเคย
ทํานายไวในอดตีวา..  "พระมหาบัวผูนี้ จะทําประโยชนใหญใหแกประเทศชาติ
และพระศาสนาในอนาคต"   
 
 หลวงตาเปนพระที่ตรงไปตรงมา พูดจาโผงผาง คนที่เสพแตสื่ออยางเดียว
อาจเขาใจทานผิดไป  หากไดไปกราบทานที่วัด  จะไดสัมผัสถึงกระแสเมตตาและ
จะรูเองวาทานใจดีแคไหน  หลายคนเจอมากับตัวเองในเรื่องอภินิหารตางๆ     
การอานใจและสั่งสอนคนแตกตางกันไป คนบางคนก็ตองพดูดีๆ บางคนก็ตองดุ
ดวยคํารุนแรงถึงจะเอาอยู   "เรื่องคําหยาบ" อยากยกตัวอยางในพระไตรปฎก  ถึง
พระอรหันตทานหนึ่งพูดคําหยาบเปนประจําแตกลับไมผิดศีล เพราะนั่นเปนจริต
วาสนา เปนคําเคยชินติดมาจากชาติกอน  ปราศจากการปรุงแตง พูดหยาบแตจิต
ไมหยาบไปดวย ซึ่งหลายคนอาจเคยเจอ  คนแกใจดีที่พูดคําหยาบดาแรงๆ  แตเรา
กลับไมรูสึกอะไร   รูสึกวาทานเมตตาเราดวยซ้ํา      อันนี้ยกตัวอยาง ใหเห็นวาสิ่ง
ที่เราไดฟงไดยิน  หรือไดรับการบอกเลามา อาจไมใชอยางทีค่ิดก็ได  
 
 เรื่องการบรรลุธรรมเชนกัน  หากศึกษากันจริง พระวินัยจะมีขอปลีกยอย
เยอะมาก ถาสําเร็จจริงก็อาบัติแคเล็กนอยเทานั้น  หากกลาวกับพระดวยกันหรือ
เปนการรายงานผลการปฏิบัติใหเหลานักปฏิบัติฟง เปนการพูดความจริงเลา
สภาวธรรม ไมไดแสดงเพื่อยกตนขมทาน หรือเพื่อหวังลาภยศนั้น  ตามพระวินัย
ไมถือวาผิด  หลายคนไมไดศึกษาใหลึกซึ้ง ก็คิดเหมาไปหมดวา พระองคไหนบอก
วาตนบรรลุธรรม คืออาบัติปาราชิก และองคไหนพูดคําหยาบคือผิดศีลไมใชพระ
อริยะ  ซึ่งความจริงแลว"ไมใช" 



 

   เรื่องของธรรมะนั้นลึกซึ้งเกินกวาจะทองจําแคหลักการ   หลายคนที่ไดฟง
เทศนของหลวงตา และไดสัมผัสกับองคจริงของทานที่วัด ก็คงจะหายสงสัยเอง แต
ปจจุบันก็ยังมีคนปรามาสและเขาใจทานผิดอยู ซึ่งสงผลเสียและหายนะอันใหญ
หลวงใหกับชีวิตพวกเขา  การปรามาสพระอริยะเปนกรรมแรงมาก   กอนจะปกใจ
เชื่ออะไรจึงอยากใหไตรตรองใหดี และกอนจะวาใครควรจะสํารวจตนเองดวยวา     
มีความดีและทําความดีไวมากพอหรือยัง  ดังนั้นถาไมแนใจอะไร อยาเท่ียวไป
กลาวหาดาใครเลยจะดีกวา   ไมศรัทธาไมศึกษาและพิสูจนจนแนชัดก็อยาลบหลู 

 
 
   ผมเองเคยปรามาสหลวงตา ดวยฟงจากสื่อ จนเกิดความเขาใจผิด 

ตอมาไดศึกษาจริยวัตรของทาน ไดพบองคทาน  จึงไดรูวาที่เคยรูเห็นมา เปนการ
เขาใจผิดทั้งหมด ยังโชคดีที่กราบขอขมาตอหนาทานไดทัน  สําหรับคนที่ไมทัน   
ก็กราบขอขมาหนาหิ้งพระก็ยังดนีะครับ ยังไมสายหรอกท่ีจะกลับตัวแกไขความผิด
ที่เกิดจากความไมรู     และยังสามารรวมบุญถวายหลวงตาไดกับโครงการตางๆ 
ของวัดปาบานตาด โครงการสงเคราะหโลก การสรางเจดียถวายหลวงตา                
ดูรายละเอียดทั้งหมดไดท่ี www.luangta.com หรือโทรติดตอ มูลนิธิเสียงธรรม
เพื่อประชาชน   042-214-114 และ 042-214-115 (วันเวลาราชการ) 
    
 
 สําหรับทานที่อยากรูเรื่องลึกๆ สามารถอานไดจากหนังสือ หลวงตาวัดปา
บานตาดซึ่งรวบรวมเนื้อหาโดยคุณหลวงและคณะ ดาวนโหลดเสียงอานที่ผมจัดทํา
ไวไดฟรีที่ www.jozho.net  มีเวอรชั่น DVD เปนการเลาเรื่องพรอมภาพ ซึ่งจะมี
รายละเอียดที่ทําใหหลายคนตองแปลกใจวา หลวงตาทานทําประโยชนให
ประเทศชาติและมีคุณวิเศษ เปยมเมตตา สมถะกวาที่พวกเราเคยคิดไวมากมายแค
ไหน ขอยกตัวอยางคํากลาวจากเหลาพระอริยะ  พระเกจิอาจารยแตละทาน ซึ่งได
กลาวถึงหลวงตาพระมหาบัวไวดังนี้ … 
 



 

"ทานมหาบัวนี่แหละที่จะเปนที่พ่ึงของหมูคณะในวันขางหนานะ" .. "ในอนาคต
เบื้องหนาพระมหาบัวผูนี้..จักทําประโยชนใหญใหแกประเทศชาติและพระศาสนา" 
(พระอาจารยม่ัน ภูริทัตโต กลาวพยากรณไวเม่ือ พ.ศ. 2482 ) 
 
"เมตตาของหลวงตามหาบัว  ที่ไดออกมาทําโครงการผาปาชวยชาตินั้น  
เปรียบเสมือนกับผืนแผนฟาที่หมคลุม(ปกปอง)แผนดินไทยไวทั้งหมดเลยทีเดียว.." 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
 
"ถาไม(ทรงคุณธรรม)" ถึงขั้น "จริงๆ แลวละก็ จะถามปญหาแบบนี้ไมไดหรอกนะ!" 
หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ กลาวชมหลวงตาในการสนทนาถามปญหาธรรมครั้งหนึ่ง 
 
"บุญอะไร  ก็ไมเทาบุญที่ทํากับหลวงตามหาบัว... เสียดายที่โยมพอโยมแมของ
อาตมาตายไปเสียกอน หาไมแลว จะตองใหมาทําบุญกับหลวงตาเสียเลยทีเดียว.." 
(หลวงพอสังวาล เขมโก พระอาจารยของหลวงพอสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน) 
 
"ทานเปนพระอรหันตนะองคนี้   ขารูมานานแลว"   หลวงปูดู พรหมปญโญ 
 
"ธรรมะที่ทานอาจารย(พระมหาบัว)  แสดงใหพวกเราฟงนั้น สามารถยึดถือเปน
หลักประพฤติปฏิบัติไดถูกตอง  ไมมีผิดพลาดแมแตเปอรเซ็นตเดียว"      
ทาน ก.เขาสวนหลวง (แมชีผูเครงครัดการปฏิบัติ จนเปนที่ยอมรับของคณะสงฆ) 
   

พระเกจิอาจารยอีกจํานวนมาก  ที่สรรเสริญในคุณของหลวงตาพระมหาบัว 
เชน หลวงพอพุธ ฐานิโย , หลวงพอแนน สุภัทโท  , พระอาจารยแบน ธนากโร 

หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช , คุณดังตฤณ (เสียดายคนตายไมไดอาน) 
 

หลวงตาพระมหาบัวมรณภาพเมื่อวันที่ 30 ม.ค.2554     
สิริอายุ 98 ป  ( 79 พรรษา ) 



 

หลวงปูดูรักในหลวงมาก 
 
 
             ในสมัยที่หลวงปูมีชีวิต ทานจะกําชับใหลูกศิษยของทานเอาบุญจาก   
การภาวนา   รวมเขากับบุญของพระพุทธเจา   และพระอรหันตสาวกท้ังหลาย   
ถวายใหในหลวง รวมทั้งแผเมตตาใหเทพเทวาผูปกรักษาพระองคทาน ใหมี
ความสุขแลวก็กรวดน้ําให  เจากรรมนายเวรของพระองคทาน ใหไปเกิดในสุคติภูมิ  
หลวงปูกลาววา..  " หากไมมีในหลวง พระพุทธศานาก็ตั้งอยูไมได "      หลายครั้ง
ที่ลูกศษิยจะรับทราบไดวา หลวงปูจะเขาที่เพ่ืออธิษฐานชวยในหลวงในยามที่
พระองคทรงพระประชวร 
 
 หลวงปูสอนวา นักปฏิบัติตองไมลืมประเทศชาติศาสนา พระมหากษัตริย  
เพราะสามสถาบันนี้เกื้อกูลใหเราไดรับความรมเย็นเปนสุข  ไดรับความสัปปายะ
แกการปฏิบัติธรรมสืบตอกันมาถึงปจจุบัน  สําหรับองคของหลวงปูดูเองนั้น  
ตั้งแตบัดนั้นจนกระท่ังทุกวันนี้ แมกาลเวลาลวงเลยไปหลายสิบป กิจวัตรที่ทานทํา
อยูมิไดขาด คือ การสวดมนตถวายพระพรแดในหลวงทุกวันตลอดมา ขอใหมี
พระชนมายุยิ่งยืนนานเปนมิ่งขวัญคนไทยตลอดไป   หลวงปูดูไดกลาวไวอกีวา   
   
 
 "เพราะพระเจาแผนดิน(ร.9) ทานปฏิบัติ(ธรรม)  ตอไปพุทธศาสนาใน
เมืองไทยจะเจริญขึ้น   เพราะทานเปนผูนําเปนแบบอยาง"         นอกจากนี้หลวง
ปูยังกําชับใหแผเมตตาใหประเทศชาติ  ดังเชน ...การอธิษฐานชวยประเทศชาติ
ของ หลวงปูเกษม เขมโก (สุสานไตรลักษณ )   
 
[  หลวงปูเกษม  จะมีคาถากํากับดวยวา   "รัฐะ ปาลา สมัคคา สทา โหนตุ"  ] 
 
 



 

ประวัติยอหลวงปูดู พรหมปญโญ ตอนทารกทานพลัดตกน้ํา แตอัศจรรย 
ทานไมจมและลอยไปติดอยูขางรั้ว จึงเชื่อวาเปนผูมีบุญมาเกิด  ไดออกบวชเมื่อ
อายุ 21 ป (พ.ศ.2468) สนใจศึกษาทั้งดานปริยัติและปฏิบัติ  เดินทางหาความรู
จากพระอาจารยหลายทานหลายจังหวัด เริ่มออกธุดงคในป พ.ศ.2486  หลวงปูดู
เปนผูมีเมตตาสูงมากเปนที่เคารพนับถือของประชาชนในวงกวาง  การสอนศิษย
เนนการภาวนาเปนหลักและมีรูปแบบการภาวนาอีกแบบดวยการ..สวดมนต คือ 
"บทสวดจักรพรรดิ" เปนกุศโลบายเพื่อใหคนมาใหมไดฝกภาวนา ทีท่ําไดงาย  
 
 ในเรื่องของวัตถุมลคลนั้น   การที่ทานสรางหรืออนุญาตใหสราง ก็เพราะ
เห็นวาบุคคลจํานวนมากยังขาดที่ยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจ จิตยังไมมีกําลังพอจะยึด
หลักธรรมเพียงอยางเดียว ตองอาศัยวัตถุเปนเครื่องระลึกเครื่องกระตุนดวย ทาน
เคยพูดวา ...  “ติดวัตถุมงคลยังดีกวา ที่จะไปใหติดวัตถุอัปมงคล” แตสิ่งที่ทานยก
ไวเหนือกวา  ความศักดิ์สิทธของวัตถุมงคลนั้น ก็คือ  การปฏิบัติ  การภาวนา     
ที่เปนสุดยอดแหงเครื่องรางของขลัง บางคนมาหาทานเพื่อตองการของดีเชน
เครื่องรางของขลัง   มักจะไดรับคําตอบจากทานวา  ... “ ของดีนั้นอยูท่ีตัวเรา 
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นี่แหละของดี ” .. "คนเราตองทําใหดี เมื่อดีแลวจึงรวย แลวจะ
ไดไมซวย”  “พระจะดีตองหมดอยาก  ถายังอยากอยูก็ไมใชพระด"ี 
 
 สุขภาพหลวงปูเริ่มออนลาลงมาก  เพราะพักผอนนอยและมีภารกิจมาก        
ในวันที่ 16 ม.ค.  2533  ทานไดพูดวา.. “ ไมมีสวนใดในรางกายที่ไมเจ็บปวดเลย 
ถาเปนคนอื่นคงเขาหอง ICU ไปนานแลว ”    พรอมทั้งพูดหนักแนนวา..  “ขาจะ
ไปแลวนะ” หลวงปูดูไดกลาวโอวาทครั้งสุดทายไววา  “ถึงอยางไรก็ขอใหอยาได
ละทิ้งการปฏิบัติ  ไดชื่อวาเปนนักปฏิบัติก็เหมือนนักมวย     ขึ้นเวทีแลวตองชก 
อยามัวแตตั้งทา เงอะๆงะๆ ”      คืนนั้นหลวงปูกลับเขากุฏิ และมรณภาพในเวลา
ประมาณ 5 นาฬิกา  วันที่  17 มกราคม  พ.ศ.2533 
   

สิริอายหุลวงปูดู พรหมปญโญ 85 ป 8 เดือน (65 พรรษา) 



 

"เวลานี้บานเมืองของเราอยูเพราะในหลวงองคเดียวเทานั้น” 

 หลวงพอพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)  วัดปาสาลวัน  จ.นครราชสีมา 
 
 หลวงพอพุธตั้งใจออกบวชดวยตัวเองเมื่ออายุ 15 ป สอบนักธรรมตรีได
พรรษาแรก สอบนักธรรมเอกไดเมื่ออายุเพียง 18 ป  สอบไดเปรียญ 4 ประโยค
และออกธุดงคตั้งแตยังเปนสามเณร   ไดมีโอกาสเรียนวิปสสนากรรมฐานเริ่มแรก
โดยการฝากตัวเปนศิษยของทานพระอาจารยเสาร กันตสีโล    และตอมาจึงไป
ฝากตัวเปนศิษยของ   หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน    ในภายหลัง  ป พ.ศ.
2489  หลวงพอพุธอาพาธหนักเปนวัณโรคจนหมอไมรับรักษา แตไดหลวงปูฝน 
อาจาโร  สอนใหเพงอาการ 32  โดยใหพิจารณาถึงความตายใหมาก หลวงพอพุธก็
ตั้งใจนั่งสมาธิ  เดินจงกรม  ภาวนาจนจิตรวมเปนสมาธิในระดับท่ีลึก  และจิตก็
แสดงความตาย (เปนนิมิต)   ใหเห็นจนเขาใจในธรรมชาติของความตาย  ไมนาน
โรคก็บรรเทาดวยธรรมโอสถจากการทําวิปสสนากรรมฐาน   และตองใชเวลาถึง 
10 ป โรคจึงหายขาดโดยที่ไมไดพ่ึงหมอ  ใชธรรมะรักษาเพียงอยางเดียว    
 
 หลวงพอพธุสรางประโยชนใหสวนรวมมากมาย เปนองคอุปถัมภโรงเรียน
โรงพยาบาล หนวยงานราชการและมูลนิธิตางๆ  บรรยายใหความรูดานการปฏิบัติ
สมาธิวิปสสนาใหกับ นักเรียนนักศึกษา,องคกรและบุคคลทั่วไปหลายจังหวัด  การ
สอนของหลวงพอพุธ เนนการขัดเกลาเพื่อความหลุดพน การทําสมาธิ-เจริญสติ
เปนหลัก คําสอนของทานมีทั้งขั้นสูง  และระดับงายสําหรับเด็กเยาวชนและบุคคล
ทั่วไป     หลวงพอพุธ ฐานิโย เปนพระสายวิปสสนาที่เครงครัด มีจริยวัตรที่งดงาม 
สมถะ สันโดษ เรียบงาย เปนที่ยอมรับนับถือของคณะสงฆ และนักปฏิบัติธรรม
จํานวนมาก    เปนพระแทที่กราบไดอยางสนิทใจ    หลวงพอพุธ  มรณภาพใน
วันที่  15 พ.ค.2542  สิริอายุ 78 ป   / ติดตามอานเกล็ดคําสอนของหลวงพอพุธ 
กับหนังสือฐานิยปูชา โดย ดร.ดาราวรรณ เดนอุดม ไดรวมรวมไวเปนตอนสั้นๆ  
เขาใจงาย ขอรับหนังสือไดท่ี.. วัดวะภูแกว www.thaniyo.com  หรือดาวนโหลด
แบบเสียงอานหนังสือที่ผมบันทกึเสียงไวไดฟรีที่  www.jozho.net 



 

หลวงปูสิม พุทฺธาจาโร (สํานักสงฆถ้ําผาปลอง เชียงใหม)   
ไดกลาวไววา.."ครูบาขาวป วัดพระพุทธบาทผาหนามเคยเปนชางนาฬาคิริง  
สวนในหลวงองคปจจุบันเปน ชางปาเลไลยกนะ..!!!!!" 
 
  คัมภีรอนาคตวงศบันทึกวา   พระพุทธองคทรงพยากรณวา ในอนาคต        
ชางปาเลไลยกจะไดตรัสรูเปน พระพุทธเจาในอนาคต(พระโพธิสัตว)  เปนองคที่ 
10 ตอจากพระศรีอาริยเมตไตร   
 
         กอนหนาที่หลวงปูสิม พุทฺธาจาโรจะเขาวังเพื่อรับพระราชทานเลื่อนสมณ
ศักดิ์  หลวงปูสิม พุทฺธาจาโร  ไดประสพอุบัติเหตุ "ตกเหว"!!  ที่หลังกุฏิที่ถ้ําผา
ปลอง ซึ่งมีความลึกถึงราว "5 เมตร" ซึ่งหากเปนคนธรรมดา การกลิ้งตกลงไปลึก
เพียงนั้น หากไมโดนแงหินภูเขาอันคมกริบแทงตายก็ตองบาดเจ็บสาหัสอยางไม
ตองสงสัยเปนแนนอน 
 
 แตหลวงปูทานกลับไมไดถึงแกกาลมรณภาพหรือบาดเจ็บสาหัสอยางที่
นาจะเปนแตประการใด ๆ เลย  เวนแตมีแผลช้ําที่บริเวณใบหนาและตามลําตัว
เล็กนอยเทานั้น  สรางความแปลกใจใหแกบรรดาศิษยานุศิษยผูที่ มีโอกาสไดเขา
กราบใกลชิดและทุก ๆ คน  ก็ยิ่งแปลกใจยิ่งขึ้นไปอีก   เมื่อหลวงปูสิมทานบอก
เปนนัยภายหลังเหตุการณรายแรงที่สุดนั้นวา...   " จริงๆแลว ที่ตายของหลวงปู   
ก็อยูที่กนเหวนั่นแหละนะ ..!!!???" 
 
 จนกระท่ังเมื่อหลวงปูสิมไดเขาไปรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ในวันที่   
12 สิงหาคม พ.ศ. 2535  และละสังขารอยางกะทันหันในอีก "2" วันตอมา  แทที่
จริงแลว การที่หลวงปูสิมทานยังไม "ละสังขาร" ตอนท่ีตกเหวและ "อยูตอ" มาอีก
เดือนเศษดวยความยากลําบากขันธเปนที่ยิ่งนั้น จุดประสงคที่มีอยูเพียงสถานเดียว
ก็คือ "เพื่อถวายกุศลในหลวงเปนครั้งสุดทาย"โดยตรงเพียงเทานั้น... "เทานั้น" 
เทานี้จริงๆ.....!!!!! 



 

          เมื่อถึงเวลาเดินทางไปพระราชวัง หลวงปูอาพาธหนักมาก  แตทานก็
อดทนจนเสร็จพิธี    เมื่อเข็นรถของหลวงปูกลับออกมาจากประตูพระที่นั่ง       
อมรินทรวินิจฉัย  พอทานเห็นคณะที่ไปรอรับ หลวงปูสิมทานก็ปรารภกับพระ
อุปฏฐากวา  "นนทเอย..หลวงปูหมดภาระแลว หมดเรื่องหมดราวเสียท.ี.!!"  แลว
ทานก็ละสังขารอยูในทาสีหไสยาสนในกุฏิหลังจากกลับไปถึงวัด ได 1 วัน 
 
(หมายเหตุ :หลวงปูไมไดตองการไปเพื่อรับพระราชทานยศ แตทานตองการไป
ถวายพระพรและถวายกุศลแดในหลวง  จึงอดทนแมอาพาธหนัก ประคองลม
หายใจสุดทายที่เหลือ เพื่อถวายกุศลแดในหลวงเปนครั้งสุดทายจริงๆ ) 
 
 

ประวัติโดยยอ : หลวงปูสิม พุทฺธาจาโร 
 
 หลวงปูสิม ตั้งใจออกบวชดวยตัวเองตั้งแตอายุ 17  สามเณรสิมไดฟง
ธรรมและไดเห็นขอวัตรของพระอาจารยมั่น เกิดความเลื่อมใสเปนอยางมากจึงขอ
ถวายตัวเปนศิษย โดยขอญัตติใหมมาเปนธรรมยุติกนิกายโดยมีพระอาจารยมั่น
เปนประธานในพิธี และตามพระอาจารยมั่นไปจําพรรษาในจังหวัดนครพนม  เมื่อ
อายุครบจึงไดอุปสมบท และจําพรรษาอยูกับพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม     ซึ่ง
สอนใหพิจารณาอสุภกรรมฐานโดยขดุศพขึ้นมาพิจารณา และหลวงปูสิมปฏิบัติ
อยางเครงครัดโดยถือการไปเยี่ยมปาชาเปนธุดงควัตร (ขอปฏิบัติที่ทําเปนประจํา)  
 
 ป พ.ศ. 2479 (พรรษาที่ 8) สมเด็จพระมหาวีรวงศ(อวน ติสฺโส) สังฆ
นายกรูปแรกของไทย  ไดเอยปากขอตัวหลวงปูสิม กับทานพระอาจารยสิงหวา 
"พระองคนีม้ีลักษณะเปนผูมีบุญบารม ี ผมขอตัวไปอยูดวยจะขัดของหรือเปลา" 
หลวงปูสิม จึงไดรวมเดินทางมากับสมเด็จฯ ที่วัดบรมนิวาสมาจําพรรษาและศึกษา
พระธรรมวินัย ทําใหหลวงปูสิม  ไดรบัความรูแตกฉานในพระธรรมวินัยมากข้ึน      



 

หลวงปูสิม อยูรับใชสมเด็จฯ และรับทําหนาที่อบรมสั่งสอนกรรมฐาน
ใหแกพระเณรจํานวนมาก  ตอมาไดขออนุญาตเดินธุดงคมาโปรดญาติโยมทีบาน
เกิดตามคําอาราธนา ไดกอตั้งสํานักสงฆ และพัฒนาตอมาเปนวัดสันติสังฆารามใน
ปจจุบัน   (ซึง่มีสาขาอีก9 แหง ) 
 
 
 หลวงปูสิมชื่นชอบการปลีกวิเวกไปตามปาเขาและถํ้าตางๆ ไดจาริกธุดงค
ไปบําเพ็ญเพียร ณ สถานที่วิเวกหลายแหงในภาคอิสานและเหนือ วัดสันติธรรมที่
เชียงใหมก็เกิดจากดําริของหลวงปูสิม โดยลูกศิษยตั้งใจสรางถวายทาน  แมจะ
ชอบการปลีกวิเวกออกธุดงค แตเมื่อเกิดเหตุจําเปน หลวงปูสิมก็ตองลงไปชวยเปน
รักษาการเจาอาวาสวัดอโศการาม และเปนเจาอาวาสวัดปาสุทธาวาสอยูระยะหนึ่ง
ตามคําขอของพระผูใหญ และตอมา(พ.ศ.2510) จึงไดขอวางภารกิจทั้งหมดเพราะ
มีปญหาเรื่องสุขภาพและไดมาจําพรรษาที่วัดถ้ําผาปลองตลอดมา 
 
 
 หลวงปูสิมเปนพระท่ีขยันเอาจริงมาตั้งแตเปนสามเณร เชนการขุดสระน้ํา
ที่คนอ่ืนทิ้งงานทอกันไปหมดแลว แตกลับเหลือสามเณรสิงขุดอยูคนเดียวดวย
ความมุงม่ัน เมื่อเปนเจาอาวาสทานก็มีเมตตากับพระลูกวัด เมื่อพระเณรอาพาธ
ทานจะเฝาจนกวาผูปวยอาการจะดีขึ้น 
 
  เมื่อครัง้ชาวบานทั้งสี่ตําบลไดอาราธนาหลวงปูใหมาเปนประธานในการ
ทําฝายน้ําลน ลําน้ําอูน ทานก็ลงมือทําอยางเต็มที่ คือเริ่มงานตั้งแตตีสี่ หยุดพักฉัน
อาหารตอนสิบโมงเชา   และทํางานตอจนถึงหนึ่งทุม  จึงทําวัตรสวดมนตแสดง
ธรรม แลวทํางานตอกวาจะไดจําวัดก็สี่ทุมหรือบางวันถึงตีสอง จะเห็นไดวาถาเปน
ประโยชนตอสวนรวมทานก็พรอมจะทุมเทใหอยางเต็มที่      โดยที่ในเรื่องกิจของ
สงฆ ทานก็มิไดมีขอวัตรใดบกพรองเลย  
 



 

 
 หลวงปูสิม เนนย้ําใหเห็นความสําคัญของการปฏิบัติภาวนาวา เปน
หนทางอัน สูงสุดที่จะทําใหคนพนทุกข ดังคําสอนตอนหนึ่งวา    "ทางพระสอนให
ละชั่วทําความดี แตก็ไมใหติดอยูในความดี ใหบําเพ็ญจิตใหยิ่งขึ้น จนถึงไมติดดีติด
ชั่วจึงจะพนจากโลกนี้ไปได  
 
 
 เพราะแมคุณความดีจะสงผลใหเปนสุขไปเกิดในสุคติโลกสวรรค เปนเทพ 
อินทร พรหม ก็ตาม แตเมื่อกําลังของกุศลกรรมความดีนั้นๆ หมดลง ก็ยอมตอง 
กลับมาเวียนวายตายเกิดอีก ทางพระจึงมุงสอนใหมุงภาวนา ทําจิตใหรวม ระวังตั้ง
มั่น ทําจิตใหมีปญญารูความเปนจริงดวยตนเอง จนถอดถอนอุปาทานความยึดมั่น
ถือมั่นตางๆ      ออกเสีย    จึงจะเปนไปเพื่อความสิ้นภพสิ้นชาติ   หมดทุกขหมด
ยากโดยแทจริง" 
 
 
 หลังจากธุดงคไปหลายแหงและหมดภารกิจทางคณะสงฆ  ในป พ.ศ.
2510 หลวงปูสิมไดมาจําพรรษาถาวรทีวัดถ้ําผาปลอง ในคืนวันที่ 13 สิงหาคม 
2535 หลังจากพาพระเณรและญาติโยมนั่งภาวนาถึงเวลาประมาณ 21.30น.  
ทานนั่งพัก ตรวจดูบริเวณภายในถ้ําอีกประมาณ 20 นาที คลายกับเปนการอําลา 
กอนกลับเขากุฏิที่พักดานหลังภายในถ้ําผาปลอง และไดมรณภาพในเวลา
ประมาณตีสาม  
 
 

สิริรวมอายุของหลวงปูสิม พุทฺธาจาโร   
82 ป 9 เดือน ( 63 พรรษา ) 

------------------- 
 



 

"เขาไมไดทําประโยชนอะไรมากเหมือนกับในหลวงหรอก" 
หลวงพอพูดถึงผูยิ่งใหญระดับประเทศคนหนึ่ง   

หลวงพออุตตมะ (พระครูอุดมสิทธาจารย)  วัดวังกวิเวการาม จ.กาญจนบุรี 
  
 
 พระเกจิอาจารยชื่อดังเปนที่นับถือของชาวไทยเชื้อสายมอญและชาวพุทธ
ทั่วไป     ชื่นชอบการธุดงคบําเพ็ญเพียรบนปาเขาเปนวัตร   เปนเวลานานหลายป   
ทานเปนชาวพมา   ออกบวชเปนสามเณรเม่ืออายุ 18 ป    และตั้งใจบวชตลอด
ชีวิต  ขยันศึกษาทั้งทางปริยัตแิละปฏิบัติ  โดยสอบไดนักธรรมเอกและเปรียญ 8 
ประโยค (สูงสุดของพมาขณะนั้น) และมีความรูในดานวิปสสนากรรมฐาน และ
รอบรูในเรื่องพุทธอาคมเปนอยางด ี (จึงสามารถธุดงคในปาเขาสมัยกอนซึ่ง
อันตรายมาก) 
 
 
 ภายหลังทานจึงไดธุดงคเขามาจําพรรษาในประเทศไทยและไดรวมกับ
ชาวบานสรางสํานักสงฆขึ้นในจังหวัดราชบุรี ตอมาไดรับอนุญาตจากกรมการ
ศาสนาใหใชชื่อวา วัดวังกวิเวการาม หลวงพออุตตมะไดรับการยอมรับเขาเปน
คณะสงฆไทยและไดรับการเลื่อนยศตามลําดับ จนสุดทายไดรับพระราชทานเลื่อน
สมณศักดิ์เปน พระราชอุดมมงคลพหลนราทร เมื่อ พ.ศ. 2534   
 
 

มรณภาพในวันที่  18 ตุลาคม พ.ศ. 2549     
สิริอายุรวม   97 ป 

------------------------------------- 
 
 
 



 

"มีแตคนไมฉลาดเทานั้นที่จะไมรูวา ในหลวงพระองคนี้มีดีอยางไร" 

พระอาจารยวัน อุตตฺโม (พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร)  
พระอุปฏฐากหลวงปูมั่น ทําหนาที่นานที่สุด  
 
 
 พระอาจารยวันตั้งใจออกบวชดวยตัวเอง  เมื่ออายุ 15 ป     และไดตาม
ทานพระอาจารยวัง ฐิติสาโร  ออกธุดงคเที่ยววิเวกตามสถานที่ตางๆ อยูถึง 4 
พรรษา     กอนจะกราบลาไปศึกษาทางปริยัติธรรมที่วัดสุทธาวาส และตอมาได
ไปฝากตัวเปนศิษยพระอาจารยเสาร กนฺตสีโล    ซึ่งเปนหัวหนาใหญฝายกรรมฐาน 
สามารถทองจําปาฏโิมกขไดภายใน 20 วัน     และสอบไดนักธรรมโทในขณะเปน
สามเณร    และสอบไดนักธรรมเอกในไมกี่ปตอมา     
 
 
 หลังจากอุปสมบทเปนพระภิกษุแลว พระอาจารยวันไดมีโอกาสไปจํา
พรรษาและอยูรับใชพระอาจารยหลุย จนฺทสาโร ที่วัดปาบานหนองผือ และใน
ที่สุดก็ไดฝากตัวเปนศิษยรับใชใกลชิดอุปฏฐากพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต ซึ่งได
เดินทางมาจําพรรษาที่วัดนี้พอดี   ในขณะนั้นก็ไดรับความเมตตาจากพระอาจารย
มหาบัว ญาณสัมปนโนและพระอาจารยองคอื่นๆ คอยแนะนําในการอุปฏฐากพระ
อาจารยมั่นดวย ตอมาทานไดลาไปปลีกวิเวกไปภาวนาในปาอันรกทึบ   
 
 
 มีเรื่องอัศจรรยในชวงแรกวา ทานเกิดอาพาธอยางหนักอาเจียน และถาย
จนหมดแรง แตสุดทายไดฉันเกลือที่เหลือจากการฉันมะขามปอมของพระอาจารย
มหาบัวที่ติดไปดวย อาการก็หายเปนปลิดทิ้ง   
 
 
 



 

 ในปานั้นเอง  ทานใชความอดทนตอหญิงสาวที่มายั่วยวน  ในที่สุดเห็นวา
สถานที่ไมเหมาะสม     จึงตองหลีกออกมา    แลวตัดสินใจเดินทางไปธุดงคกับ 
พระอาจารยมหาบัว พอใกลวันวิสาขะ จึงเดินทางกลับมาอุปฏฐากพระอาจารยมั่น
เหมือนเดิม     ซึ่งพระอาจารยมั่น ไดใหกําลังใจและใหโอวาทวา          การเจริญ
อานาปานสติ ก็เปนทางที่ดีเหมือนกัน เพราะการเจริญกรรมฐานแตละอยาง เมื่อ
จิตจะรวมลงเปนสมาธินั้น  ยอมนอมลงสูคลองอานาปานสติเสียกอน   จึงรวมลง
เปนสมาธิ พระอาจารยทั้งหลายไดกลาวไววา “กรรมฐาน 40 หองเปนนองของอา
นาปานะ” ดังนี้  
 
 
 ในปตอมาพระอาจารยวัน ก็กราบลาไปธุดงคภาวนาอีกและเมื่อ         
พระอาจารยมั่นอาพาธ ทานก็ไดกลับมารับใชอุปฏฐากพระอาจารยมั่นจนถึง     
วันมรณภาพและฌาปนกิจเสร็จ ถือวาเปนผูที่ไดอุปฏฐากพระอาจารยมั่นได
ยาวนานที่สุดนับเวลาไดประมาณ 5 ป เพราะปกติพระอาจารยมั่นจะไมอยูที่ใด
นานนัก เพราะทานเปนนักปฏิบัติจึงเปลี่ยนสถานที่บําเพ็ญไปเรื่อยๆ หลังเสร็จกิจ 
พระอาจารยวันก็ออกธุดงคปลีกวิเวกตามปาเขา ในภาคเหนือและลงไปภาคใตอยู
หลายป   จึงเดินทางกลับไปที่ภาคอิสาน  และไดกอตั้ง..  วัดถ้ําอภัยดํารงธรรมขึ้น   
ซึ่งอยูในเขตเทือกเขาภูพาน  
 
 ในชวงแรกนั้นความเปนอยูในวัดคอนขางลําบากมากแตก็เหมาะแกการ
ภาวนา ตอมามีปญหาการเมืองเกิดกลุมคอมมิวนิสต พระอาจารยวันก็โดนเพงเล็ง
และปองรายเพราะคิดวาทานสนับสนุนพวกอยูปา แตทานก็ไมหนีเพราะเชื่อมั่นใน
กรรมดี  เคยรับกิจนิมนตไปเจริญพุทธมนตและตองเทศนใหญาติโยมฟงในตอน
เย็นดวย  กวาจะกลับถึงวัดก็ค่ํามืด  จึงถูกทหารกราดยิงดวยปนM16  แตพระ
อาจารยวันและคณะ ก็เดินกลับวัดดวยอาการปกติโดยไมมีใครเปนอะไร ภายหลัง
ผูบังคับบัญชาทาหาร ก็ไดไปกราบขอขมาเพราะเปนความเขาใจผิดกัน (เปนชวง
ประกาศเคอรฟวหามออกจากบานในยามวิกาล ทหารคิดวาเปนผูกอการราย)  



 

 นอกจากเปนพระวิปสสนาจาร ที่มีจริยวัตรอันงดงามและเครงครัดใน         
การปฏิบัติ สามารถเทศนาธรรมไดลึกซึ้ง  จนเปนที่นิยมของประชาชนผูใฝในธรรม   
พระอาจารยวัน ยังไดสรางประโยชนใหกับประเทศอีกเชน สราง ร.ร.อภัยดํารง
ธรรม  และใหทุนนักเรียนพรอมสนับสนุนคาใชจาย คาอุปกรณแกโรงเรียนหลาย
แหง  รับอุปถัมภศูนยเลี้ยงเด็กบานเหลาใหญ บานสองดาว บานทาศิลา        
สรางอางเก็บน้ํา     ทําถังกรองใหชาวบาน โครงการหลายโครงการที่ทําให
ชาวบานหลายอําเภอไดมีน้ําประปาใช      ไปชวยเหลือแนะนําพระเณรที่ไปสอบ
นักธรรมทุกป 
  
 กิจวัตรประจําวันของทานคือ ตื่นนอนเวลา 2.00 นาฬิกา ทําความเพียร 
บําเพ็ญภาวนา เดินจงกรม ทําวัตรสวดมนต และออกบิณฑบาตเวลา 7.00 น. ฉัน
เสร็จ บําเพ็ญภานาถึง 12.00 น.  พักผอนและบําเพ็ญเพียรตอ  14.00-16.00 น.
หลังจากนัน้รับแขก กวาดลาดวัดและทํางานอื่นๆ      19.00 อบรมพระเณร      
22.00 จึงจําวัดพักผอน   
 
 จะเห็นไดวาทานเปนพระปฏิบัติจริงๆ    มีจริยวัตรที่งดงามนาเคารพ 
และเปนไปเพื่อการหลุดพนเทานั้น   เปนพระที่ไมสนใจลาภสักการะ ตอนแรก
ทานตั้งใจอุปสมบทเปนพระเมื่อ 25-26    เพราะตองการใหพรรษาออนกวาเพื่อ
พระรุนเดียวกัน   ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการไมมักใหญใฝสูง  หรือไมตองการลาภ
สักการะนั่นเอง   เมื่อมีผูบริจาคสวนตัว ทานก็จะเฉลี่ยใหเพื่อนสหธรรมิกหรือ 
อนุเคราะหไปยังวัดตางๆ  
 
 

พระอาจารยวัน อุตตฺโม  วัดถ้ําอภัยดํารงชัย จ.สกลนคร  
มรณภาพ ในวันที่ 27 เม.ย. 2523  สิริอายุ 59 ป 

(ยอความจากประวัติพระอาจารยวัน อุตตฺโม  โดย พระปริยัติสารสุธี) 
----------------------------------- 



 

"กระแสจิตของพระองคทานมีพลัง พลังที่เกิดจากการปฏิบัติที่ด”ี 

 ครูบาพรหมจักร  (วัดพระพุทธบาทตากผา) 
 
 ครูบาพรหมจักรไดบรรพชาเปนสามเณรเมื่ออายุ 15 ป      สอบนักธรรม
ไดเม่ือบวชเปนพระภิกษุได 1 ปและเริ่มออกธุดงคเมื่อพรรษาที่สี่ โดยมุงหนาเขาสู
ปาแสวงหาที่วิเวกเพ่ือบําเพ็ญภาวนาไดเต็มกําลัง  ทานเดินทางไปหลายจังหวัดใน
ภาคเหนือ เลยไปถึงพมาและตามหมูบานเกรี่ยง ครูบาพรหมจักรทานถือธุดงควัตร     
อยูปาเปนวัตร     ออกบิณฑบาต-หมผาบังสุกุลเปนวัตร ฉันมื้อเดียว เดินทาง
ธุดงคไปตามปาหลายแหงรวมเวลาหลายสิบป    ตองเจออุปสรรค ความทุกข
ลําบากมากมาย    บางคราวตองอดอาหารหลายวัน 
   
 ภายหลังทานมาจําพรรษาประจําท่ีวัดพระพุทธบาทตากผา   แตเมื่อมี
โอกาสแมจะชราภาพมากแลวทานก็ยังนําพาภิกษุสามเณร   ออกเดินธุดงคไปอยู
ตามปาหรือปาชาเปนครั้งคราว  และไดกอตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดตั้งสํานัก
ปฏิบัติธรรมวิปสสนากรรมฐาน   พัฒนาจนวัดพระพุทธบาท    จากที่เคยรางมา
พันกวาปจนเจริญรุงเรือง        เปนพระที่มีจริยวัตรอันงดงาม   และมีวัตรปฏิบัติ
ที่เครงครัดอยางมาก   กอนจะละสังขาร ทานครูบาไดตื่นจากจําวัดแตเชา ปฏิบัติ
ธรรมตามกิจวัตร เมื่อถึงเวลาทานลุกนั่งสมาธิ สํารวมจิตสงบระงับ  และมรณภาพ
ในทานั่งสมาธิภาวนา เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2527 สิริอายุ 87 ป (67 พรรษา)       
หลังพระราชทานเพลิงเสร็จสิ้นปรากฏวา อัฐิของครูบาพรหมจักรไดกลายเปนพระ
ธาตุ  มีวรรณะสีตางๆ หลายสี   เปนที่อัศจรรยของคนที่ไดพบเห็น  
 
โอวาทของทานครูบาพรหมจักร  1.ปญญา ความรอบรู    2.สจัจะ ความจริงใจ 
คือประพฤติสิ่งใดก็ใหไดจริง 3.จาคะ สละสิ่งเปนขาศึกแกความจริงใจ 4.อุปปสมะ 
สงบใจจากสิ่งเปนขาศึกแกความสงบ รวมทั้งสี่ประการนี้ ทานเรียกวา อธิษฐาน
ธรรม  คือ ธรรมที่ควรตั้งไวในใจ 
 



 

หลวงปูบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต  (ที่พักสงฆสวนทิพย  จ.นนทบุรี) 
ลูกศิษยทานหนึ่งยืนยันวา หลวงปูทานกลาววา..  " ในหลวงเปนพระโพธิสัตว " 
 
 
 หลวงปูเปนศิษยองคสําคัญของหลวงปูชอบ ฐานสโม ซึ่งพระและโยมใน
วงพระธุดงคกรรมฐานรูจักทานดีเปนอยางยิ่ง และภายหลังยังไดเรียนกรรมฐานกับ
ทานพอลี ธัมมธโร ซึ่งเปนพระอาจารยสายวิปสสนาองคสําคัญของไทยอีกรูปหนึ่ง 
 
 
 หลวงปูบุญฤทธิ์   ในอดีตทานเปนนักศึกษาปริญญาจากตางประเทศ  
เปนขาราชการที่มีอนาคตสดใส แตลาออกมาบวชดวยความเลื่อมใส ในปฏิปทา
พระปาสายหลวงปูมั่น ภูริทัตโต  ทานออกบวชและปฏิบัติแบบถวายชีวิต      
ออกธุดงคตามปาเขาโดยตลอด ดวยความที่ทานแตกฉานในพระไตรปฎกและการ
ทําสมาธิวิปสสนา จึงไดรับนิมนตใหทําหนาที่เปนพระธรรมทูต ไปเผยแพรพระ
ศาสนาที่ออสเตรเลียตั้งแตประมาณป พ.ศ.2516  
 
 
 ไดสอนการปฏิบัติภาวนาทั้งคนไทยและชาวตางชาติ ซึ่งไดเขียนหนังสือ
เปนภาษาอังกฤษไวใหชาวตางชาติเรียนเขาใจงายขึ้นดวย  ทานอยูเผยแพรที่
ออสเตรเลียประมาณ   30 กวาป  จึงกลับมาจําพรรษา        ที่พักสงฆสวนทิพย 
จ.นนทบุรี จนถึงปจจุบัน (2554)   เปนพระวิปสสนากรรมฐาน  ที่มีขอวัตรปฏิบัติ
สมบูรณแบบ เปนเนื้อนาบุญที่หาไดยากยิ่งในยุคปจจุบันองคหนึ่งก็วาได  
 
 
 
  
  



 

อ.พร รัตนสุวรรณ  
 
         อ.พร รัตนสุวรรณ  ถือเปนปราชญทางพระพุทธศาสนาทานหนึ่งของไทย
เชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  รอบรูในการการทําสมาธิและวิปสสนากรรมฐาน  
แตกฉานในพระไตรปฎก-ปรัชญาและศาสตรหลายแขนง ทําประโยชนให
ประเทศชาติและพระศาสนาไวอยางกวางขวาง เปนผูแจกแจงธรรมะไดอยางลึกซึ้ง 
มีผลงานทางตํารา และกอตั้งหนวยงานเผยแพรศาสนามากมาย เชน ธรรมวิจัย  
ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย ศูนยปฏิบัติธรรมแคมปสน สํานักคนควาทางวิญญาณฯ   
 
อ.พร ไดกลาวถึงในหลวง (ร.๙)  ซึ่งมีใจความสรุปไดประมาณวา ....   
 
  "พระองคเปนผูมีพระเมตตาสูงมาก     ทําใหประชาชนสวนใหญ  เมื่อได
พบเห็นพระองคทานโดยเฉพาะดวยตาตนเอง    จะมีความชื่นชมยินดี  และอยาก
รับใชอยากทําอะไรถวายทาน   เหตุเพราะพลังเมตตาในพระองคแผออกมาดึงพลัง
เมตตาของแตละคน   ซึ่งแตละคนจะรูสึกไดมากนอยตามความเมตตาที่ตนเองมี    
ลักษณะเชนนี้เปนลักษณะของผูมีบุญ   และผูที่จะประสบความสําเร็จ    การจะมี
คนรัก ร่ํารวยสุข-สบายไดจริง     จะตองเกิดจากมีพลังเมตตาในตนเอง  เปนพลัง
ที่ดึงใหมีคนอยากชวยเหลือสนับสนุน    เต็มใจรับใชหรือทํางานให  "  
 
 ปจจุบันวทิยาศาสตรพิสูจนไดแลววา การกระทําแตละอยางสงผลใหเกิด
ความคิดและอารมณตางกัน อารมณที่ตางกันสงใหรางกายหลั่งสารเคมีและเกิด
พลังงานบางอยางขึ้นซึ่งวัดผลไดบางแลว เชน ผลที่เกิดกับโมเลกุลน้ํา แสงออราใน
ตัว และคลื่นสมอง    คนดีจะมีออราและคลื่นสมองแบบหนึ่ง มีพลังงานที่สงให
โมเลกุลน้ําในรางเรียงตัวเปนระเบียบ กระตุนการปลอยสารเคมีท่ีมีประโยชนตอ
รางกายออกมาเปนประจํา   สวนคนไมดีจะมีออราและคลื่นสมองอีกแบบหนึ่ง มี
พลังงานที่สงใหโมเลกุลน้ําในรางเสียสมดุล และกระตุนรางกายปลอยสารเปนพิษ
ออกมาทํารายตัวเอง        



 

 พลังงานที่เกิดจากใจของแตละคน หากเหมือนกันจะดูดเขาหากัน       
ถาแตกตางกันจะผลักกันออก   ดั้งนั้นคนชอบทําบุญจึงรูสึกไมอยากอยูรวมกับคน
ที่เห็นแกตัว  เด็กหลังหองจึงหมั่นไสเด็กเรียนหนาหองโดยไมมีเหตุผล     การทําดี
กับคนไมดี เขาจะไมเห็นคุณคา ทําใหรูสึกวา "ทําบุญกับคนไมขึ้น" (แตเกิดพลังดี
สะสม) คนรักหมาเห็นใครใหขาวหมาจรจัด ก็นึกอนุโมทนาปลื้มใจ  คนเห็นแกตัว 
ไมชอบหมา ก็นึกดาและหมั่นไสในใจ  หาวาโงเอาเงินไปซื้อของกินเองดีกวา ฯลฯ 
พลังงานทางจิตวัดผลงายๆ ไดจากชีวิตประจําวัน เชน เห็นคนยิ้มเราก็อยากยิ้ม  
เห็นคนหนาบึ้งเราก็ขุนใจไปดวย  
 
 อ.พร ยังกลาวไวอีกบทหนึ่งประมาณวา..   " ผูปฏิบัติธรรมจะเขาถึง
หลักธรรมขั้นสูงไมได  หากไมเชื่อวาพระพุทธเจามีคุณสมบัติวิเศษตางๆ   ตามที่
คัมภีรกลาวไว    และประเทศไทยจะอยูไมได    จะวุนวายมาก หากประชาชน
สวนใหญ ไมเชื่อม่ันในพระอัจฉริยะภาพ และการเปนผูทรงคุณธรรมของ ในหลวง  
 

ประวัติยอ อ.พร รัตนสวุรรณ 
 
 อ.พร รัตนสุวรรณ เกิดเม่ือป พ.ศ.2461 เขากรุงเทพฯ มาอยูวัดมหาธาตุ
ยุวราช-รังสฤษฏตั้งแตอายุ 13  ไดศึกษาบาลีไวยากรณและแปลธรรมบทจนอายุ 
17 จึงไดบวชเปนสามเณร และเพียงพรรษาเดียวก็สอบไดเปรียญ 3 ประโยค และ
สอบไดจนถึงประโยค 6 ในขณะที่ยังเปนสามเณรนั่นเอง เมื่ออายุ 20 จึงได
อุปสมบทเปนพระภิกษุ และรับหนาที่เปนครูสอนบาลีที่วัดมหาธาตุอยู 2 ป     
ทานเปนพระท่ีชอบศึกษาคนควาโดยเฉพาะพระไตรปฎก  ตอมาไดขอลาไปปฏิบัติ
ธรรมที่เพชรบุรี  และยายไปอยูกับทานพุทธทาสระยะหนึ่ง    กอนจะยายไปจํา
พรรษาอยูท่ีบานเกิดคืออุตรดิตถ  2 ป และยายตอไปที่เชียงใหม   ซึ่งที่นี่เองทาน
ไดตั้งใจศึกษาพระไตรปฎก-อรรถกถาอยางเดียวถึง 4 ปเต็ม  โดยไมรับกิจนิมนต
ใดๆ เลย     พ.ศ.2491 เปดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยขึ้นครั้งแรกท่ีเชียงใหม  
ออกเทศนอบรมธรรมใหแกนักเรียนและประชาชนทั่วไป  



 

ตอมาถูกนิมนตมาอยูท่ีวัดอุโมงค  และไดตั้งพุทธนิคมเชียงใหม  สวนพุทธ
ธรรม ฯลฯ  เมื่อยางอายุ 30 ในป 2492 ไดรวมกับหลวงพอปญญานันทะภิกขุ 
เทศนอบรมนักเรียนและประชาชนในเทศบาลเชียงใหมจนไดรับความนิยม เพราะ
เปนแนวหลักธรรมเนนเหตุผลไมงมงายเขาใจงาย จึงทําใหเกิดการกอสรางพุทธ
สถาน-เชียงใหมข้ึนเปนครั้งแรกในคราวนั้นเอง  ตอมาเมื่ออายุ 34  ทานอาจารย
พรไดปวยเปนวัณโรคจึงจําเปนตองลาสิกขา แลวออกไปพักรักษาตัวพรอมปฏิบัติ
ธรรมไปดวยที่ภูเขาหวยฝาย เมื่อหายจากโรคทานจึงเริ่มออกสอนพระพุทธศาสนา
ใหกับโรงเรียนและวิทยาลัยตางๆ โดยสอนฟรีทุกอยางรวมเวลาบําเพ็ญภาวนาและ
เผยแพรที่ภาคเหนือถึง 11ป จนมชีื่อเสียงเปนที่รูจักในเมืองเชียงใหมสมัยนั้น  
 
 พ.ศ.2498 ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเชิญตัวมาเปนอาจารย
บรรยายในคณะพุทธศาสตรและออกไปสอนตามโรงเรียนตางๆ ประมาณ 10 แหง 
ตอมาไดเปดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยในนามของมหาวิทยาลัยเปนแหงแรก
ในกรุงเทพฯ เปนผูกอตั้งธรรมวิจัย ซึ่งอยูในวัดมหาธาตุ สําหรับปรับปรุงวิจัยการ
บรรยายธรรมและการปฏิบตัิใหเหมาะสมแกนักเรียนเยาวชนแลประชาชนทั่วไป  
การสอนของอาจารยพร เขาใจงาย ลึกซึ้ง ไมนาเบื่อ จึงไดรับความนิยมในสมัยนั้น
เปนอยางมาก ถึงกับผูฟงลนหองออกมาเลยทีเดียว นอกจากนี้ทานยังบรรยาย
ธรรมออกอากาศทางชอง 7(สมัยขาวดํา)  ติดตอกันเปนเวลาถึง 10 ป  
 
 ตอมาไดกอตั้งสํานักพิมพและสํานักคนควาทางวิญญาณขึ้น ทานพบวา 
การจะสอนศีลธรรมอยางไดผล  ควรใหเขาใจหลักปฏิจสมุปบาทกอนจึงจะคอยให
ความรูดานอื่นตอไปซึ่งไดเขียนตําราไวจํานวนมากทั้งทฤษฎีตามหลักพระไตรปฎก 
พระอภิธรรม รวมถึงขั้นงายดวยการเรียนรูธรรมผานโลกหลังความตาย  ดวยอิง
หลักตามพระไตรปฎกท่ีทานเชียวชาญอยางมาก   และเสริมดวยงานวิจัยตางชาติ  
บทความแปลจากทั่วโลก    เพื่อแสดงใหคนรุนใหมเขาใจไดวานรกสวรรคมีจริง   
และสิ่งเหลานี้นอมนํามาสูการเขาใจธรรมขั้นสูงไดอยางไร  (ทานแตงตําราและมี
การสอนหลายวิธี สําหรับบุคคลทีม่จีริต ปญญาแตกตางกัน) 



 

 พ.ศ.2518 ไดกอตั้งศูนยปฏิบัติธรรมแคมปสนขึ้นเพื่อใหเปนที่ศึกษา
คนควาวิจัยและฝกอบรมดานวิปสสนากรรมฐาน และตอมาไดมอบใหเปนสมบัติ
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)   อาจารยพร เปนผูดําเนินการตรวจ
ชําระคัมภีรอรรถกถา-ฎีกา ซึ่งเปนหนังสืออธิบายพระไตรปฎก และไดสงมอบ
ใหกับ มจร.         ซึ่งตรวจชําระและจัดพิมพไดเสร็จแลวถึง 47 คัมภีร  เปนการ
มอบองคความรูเพื่อความเขาใจในพระธรรมอยางละเอียดและถูกตอง   เปรียบดัง
ไดมอบสมบัติอันล้ําคาไวใหกับพระเณรและพุทธศาสนิกชนไทยเลยทีเดียว  
 

[พระไตรปฎกภาษาเดิมลึกซึ้งมาก ตองผูที่แตกฉานเทานั้นถึงจะแปลและ
ตีความไดรอบคอบถูกตอง คนธรรมดาแคอานตามตัวหนังสือจะเขาใจคลาดเคลื่อน
ไดงาย ปจจุบันก็มีคนเขาใจผิดเยอะมาก ดวยไมแตกฉานในบาลี ไมปฏิบัติใหเขาใจ 
ดังนั้นจึงจําเปนตองไดรับคําอธิบายจากผูที่ศึกษาปฏิบัติมาอยางช่ําชองอีกที] 
 
 อาจารยพรจากโลกนี้ไป ทั้งที่ยังมีงานที่ตั้งใจจะทําเพ่ือพระศาสนาอีก
มากมาย  ในวันที่ 24 ก.พ.2536 สิริอายุ 74 ป    หากใครสนใจศาสนาพุทธแบบ
เขาใจงาย ละเอียดครบถวนทุกแงมุม ถูกหลักการและเปนวิทยาศาสตร ซึ่งมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   ทัง้ตําราในเชิงลึกและสําหรับผูสนใจเรื่องโลกหลังความ
ตายแบบสนุกไมงมงายไดสาระและไดประโยชน สามารถติดตามงานเขียนที่
ทรงคุณคาของทานไดที่ ... 
     

"มูลนิธิอาจารยพร"   
 สํานักคนควาทางวิญญาณ  สามเสนซอย 1  (ใกลบางลําพู) 

 โทร. 02-629-1951  / 02-282-2025  (วันเวลาราชการ)   
 
 

[หมายเหตุ : ติดตามเสียงอานหนังสือ แววเสียงสวรรค ไดที่ www.jozho.net] 

 



 

 
"นางแกวคูบารมี" 
 
 
 จากประวัติของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวหลายองค จะเห็นไดวา
จะตองมีคูบุญบารมีที่ปรารถนาจะติดตามเพ่ืออุปฏฐากดูแลพระองคทานดวย เชน 
พระมเหสี ราชโอรส  ราชธิดา  พระประยูรยาท  นายทหารเอกคูบารมี   ฯลฯ  
 
 
 เพราะการเปนพระโพธิสัตวจะตองบําเพ็ญบารมียาวนาน  ซึ่งจะมีผู
ปรารถนาเปนสาวกติดตามไปทุกภพทุกชาติเปนจํานวนมาก และผูที่จะมาเกิดเปน
คูบารมีนั้นก็ตองมีบุญมีวาสนาบารมีเหมาะสมกันดวย โดยเฉพาะคูครอง ที่ตองมี
บารมีและคุณธรรมอ่ืนๆ ใกลเคียงกัน  ไมอยางนั้นจะเกิดมาเปนคูครองโดยเฉพาะ
คูบารมีไมไดเด็ดขาด    
 
 
 ซึ่งเรื่องนี้ก็ตรงกับที่หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน ไดกลาวไวใจ
ความโดยยอวา .. "ในหลวงและพระราชีนี คือ หัวใจของชาติไทยเรา  ใหพากัน
เทิดทูน"        
 
 

ดังนั้นจึงพูดไดวา .. พระองคทั้งสองคือคูพระบารมีกันโดยแท  
 ขอพระองคทรงพระเจริญ 

 
 
 



 

 
 ทั้งหมดคือตัวอยางของบุคคลผูปฏิบัติธรรมในระดับสูง และทําประโยชน 
ใหประเทศชาติมาตลอดชีวิต  เชน องคสมเด็จพระสังฆราชที่ไดรับการยอมรับจาก
คณะสงฆทั่วโลกทุกนิกาย  อยากใหคิดดูวาเหตุใดทุกทานถึงชื่นชมสรรเสริญใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ไดเพียงนี้  กอนจะปรามาสลบหลูใคร ควรพิจารณาใหรอบคอบ 
เพราะจะสงผลเสียตอตัวทานเองหลายภพชาติ  โลกนี้เต็มไปดวยขอมูลเท็จและสิ่ง
หลอกลวงจากคนบาปขาดศีลธรรม ที่มักชักนําใหเราทําชั่วไปกับพวกเขาดวย  
 

รักบานเมืองเปนสิ่งดี แตตองรักอยางมีสติ ตองพิจารณาใหชัดวา สิ่งที่ได
ยินแคการปลุกปนใหเกิดกระแส เพื่อผลประโยชนของคนบางกลุมหรือไม          
รักประชาธิปไตยแตอาจมีแคเราที่เดือดรอนโดยสุดทายคนไดประโยชนจะไมสนใจ
มาชวยเหลือจริงจัง  ครูบาอาจารยเลาใหฟงวา.. ผานราชดําเนินยังเห็นวิญญาณ
คนตายกรีด๊รองดวยความทุกข อยูมาตั้งแต 40 ปกอนจนถึงปจจุบัน  แมใครจะตั้ง
ใหเปนวีรชน แตหากตายดวยจิตเปนทุกข เครียด โกรธ กไ็ปสุคติยาก จะไปสวรรค
ไดตองตายแบบมหาตมะคานธี ที่ตายพรอมรอยยิ้มดวยใจอภัยทุกคนเทานั้น 
 

หลายคนหาวาผมเปนคนงมงายในไสยศาสตร แตหากเคยฟงผมบรรยาย
จะรูวาผมเนนเหตุผล เนนหลักธรรม การนํามาใชไดจริงและพิสูจนได การเปลี่ยน
จากคริสตเปนพุทธไมไดจับฉลากมา แตเพราะศึกษาและปฏิบัติจนพอเขาใจใน
หลักปฏิจสมุปบาทในหัวขอ“วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป” ซึ่งตอมาทําให
เขาใจเรื่องของจิตเปนคลื่นพลังงานในแนวทางวิทยาศาสตร เปนเรื่องปกติมีอยูจริง
เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราทุกคน ไมใชเรื่องมหัศจรรยอะไร ชีวิตยังโชคดีไดเจอสิ่ง
เหนือสัมผัสหลายอยาง "พิสูจนและเจอมากับตัวเองหลายครั้ง" ไดเจอผูปฏิบัติ
ธรรมจนมีฤทธิ์อานใจได รูวาเราคิดอะไรอยู ทานเหลานี้เปนนักปฏิบัติธรรมที่ไมได
เอาญาณวิเศษมาหากินเหมือนในทีวี สามารถมองเห็นความจริงไดคอนขางชัดวา 
ใครดีไมดีอยางไร  และทุกทานที่ผมเจอมานั้น  ลวนสรรเสรญิชื่นชมพระบารมีและ
พระจริยวัตรของ  "ในหลวงรัชกาลที่ 9 "   แลวจะใหผมคิดอยางไร??  



 

วิธีอธิฐานจิตถวายในหลวง                                          
 
 

 หลวงพอพุธ ฐานิโย พระกรรมฐานผูทรงคุณธรรม เคยเทศนไววา.. "เวลา
นี้บานเมืองของเราอยูเพราะในหลวงองคเดียวเทานั้น  ไมเคยมีในประวัติศาสตรที่    
ในหลวงจะเสด็จเหยียบแผนดินไทย ไปทุกหยอมหญาเหมือนในหลวงพระองคนี้
เพราะฉะนั้น ใหสวดมนต ภาวนา(ทําสมาธิ-เจริญสติ) นอมจิตนอมใจอธิฐานจิต 
ขอใหในหลวงทรงพระชนมายุยืนนานถึงรอยปสองรอยป"    
 
 หลวงพอสอนวิธีอธิฐานจิตถวายในหลวงไวดังนี้..  "ขาพเจาไดบําเพ็ญกุศล
คุณความดีมา  รับราชการมาดวยความสุจริต  ทําประโยชนใหแกประเทศชาติ
บานเมือง   ไดรับใชครูบาอาจารยเปนบุญกศุล  (หรือนอมถึงบุญกุศลดานอื่นที่เรา
เคยทําไวทั้งหมด )  ขาพเจาขอประมวล (ความดีทั้งหมด) มาอุทิศเปนพลัง นอม
จิตนอมใจ  ขอใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
ปราศจากพระโรคาพาธทั้งหลายทั้งปวง  เปนรมโพธิ์รมไทรแกพสกนิกรสืบไป"   
(สาธ ุๆ ๆ ) 
 

(ยอความจากหนังสือ “ฐานิยปูชา” รวบรวมโดย ดร.ดาราวรรณ เดนอุดม) 
  
 สมาธิ การเจริญสติ สวดมนต-รักษาศีล  มีอานิสงสมากกวาบริจาคเงิน
และใหผลสูง   นําบุญนี้มาตั้งสัจจะเพ่ืออธิฐานขอพร หรือใชในการถวายพระพรได
เปนอยางดี   เชน.. .. ดวยขาพเจาตั้งใจสวดมนตรักษาศีล (กี่ขอก็ไดที่ทําไดจริง)  
ขอการสวดมนตและศีลที่ขาพเจาตั้งใจรักษา และจะตั้งใจรักษาตลอดไป     
ขอนอมเปนพลังถวายบูชาแด..  ขอให.... (ใชหลักการนี้อธิฐานใหพอแม ลูก คน
รัก หรืออธิฐานแกปญหาใหตนเอง ถาขอใหคนอื่น หรือขอเพื่อเปนปจจัยใหไดทํา
ความดียิ่งขึ้น จะเห็นผลงายและไวขึ้น แตถาทําดีหวังรวย หวังโชคด ีสวนใหญหลง
แทบทุกราย)   



 

พลังจากจิตมีสองอยางคือ 
 
1.พลังดีจากอารมณบวก (กุศลจิต)   
จิตผองใส สงบ  เปนสุข  เบาสบาย การทําบุญ สวดมนต สมาธิ ฯลฯ    
2.พลังรายจากอารมณลบ (อกุศลจิต)   
โกรธ อาฆาต เครียด หงุดหงิด หวง กังวล นอยใจ อยากได  สงสาร ฯลฯ    
 
 วิทยาศาสตรพิสูจนไดวา.. อารมณตางๆ ทําใหเกิดคลื่นพลังงานภายในตัว
เราตางกัน การทดลองของญี่ปุนพบวาอารมณบวกจะเกิดเปนคลื่นพลังที่สงไปทํา
ใหน้ําเกิดผลึกสวยงามได อารมณลบทําใหผลึกน้ํานาเกลียดไมเปนระเบียบ 
รางกายประกอบดวยน้ําสวนใหญ คลื่นพลังจากอารมณจึงมีผลตอสุขภาพตนเอง
ในเบื้องตน และถายทอดสูวัตถุและสิ่งมีชีวิตไดดวย  การเพงจดจอถึงสิ่งใดดวยใจ
แนวแน  สงพลังที่เรากอในใจใหมีผลกบัสิ่งมีชีวิตและวัตถุได การสัมผัสคลื่นจาก
จิตแบบงาย เชน บางครั้งรูสึกวามีใครแอบมอง ทั้งที่ไมรูตัว แตหันไปดูก็พบมีคน
แอบมองอยูจริงๆ นั่นเพราะมีคลื่นพลังจากจิตทีค่นแอบมองสงมาหาเรา  
 

พลังจากจิตแคคิดถึงก็สงหากันไดแมจะมองไมเห็นหนาก็ตาม หากคิดถึง
ใครดวยจิตที่มีพลังลบสงไป จะมีผลทําลายโมเลกุลน้ําในรางกายและกอความ
รบกวนคลื่นสมองของอีกฝายใหวาวุนและเครียดได เมื่อสงพลังลบไป ยังมีผลสงให
อีกฝายหรือคนรอบขางรูสึกกับเราแงลบไปดวย คลายเห็นคนรองไหกท็ุกขใจตาม 
ซึ่งอีกฝายจะคิดแงลบตอบกลับมาแคไหน อยูท่ีพื้นฐานคุณธรรมในใจที่มีมากนอย  
(หวงลูก,แฟนดวยจิตกังวลคือสงพลังลบไปหา) หากสงพลังบวกไปจะมีผลให
โมเลกุลน้ําในรางกายของอีกฝาย เรียงตัวสมบูรณขึ้น ทําใหคลื่นสมองสงบเปนสุข 
อีกฝายและคนรอบขางจะรูสึกดี คิดถึงเราในแงดี เหมือนเห็นใครยิ้มก็สบายใจดวย  
พลังทางจิตเปนคลื่นพลังงานที่สงถึงกันได คลายสงคลื่นวิทยุ มีการยืนยันจาก
ทดลองวิทยาศาสตรหลายรูปแบบ การสวดมนตหมูหรืออธิฐานจิตใหใครจึงไมใช
เรื่องไรสาระ ยิ่งเปนการทําของคนที่จิตตั้งมั่นและมีจํานวนมาก  "ยิ่งมีผลมาก"    



 

 เวลาเห็นในหลวงประชวร คนสวนใหญจะรูสึกสงสาร รองไหกังวล 
เครียด!!   รูไหมวาถาคิดพรอมกันหลายลานคน  จะเกิดพลังงานลบ สงไปหา
พระองคมากแคไหน ??!!!   ผูมีศีลและมากดวยความดี จะมีคลื่นพลังงานเขมขน
สะสมในกายและแผรอบตัว(ออรา) ทําใหคลื่นพลังลบที่สงมาปะทะไมใหผลหรือ
ใหผลนอยลงได (อานเรื่องรัศมีกายไดจากพระไตรปฎก) วิทยาศาสตรพิสูจนแลววา
.. ความรักจากแม เปนคลื่นพลังงานแผไปเปลี่ยนอาหารที่แมทําใหเรากินอรอยข้ึน 
โมเลกุลน้ําในอาหารที่สมบูรณจากคลื่นความรักอันบริสุทธิ์ ทําใหสดชื่นทันทีทีก่ิน 
หากคนหลายลานฝกทําใจใหเปนสุขกอน  แลวคอยคิดถึงในหลวง นอมสงความสุข
ที่เกิดในใจไปถวาย จะยิ่งสงใหทรงมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไดจริง   
  

สิ่งสําคัญท่ีสุดคือใจเราตองเปนกุศลจิตหรือเบาสบายกอน  การทําบุญทํา
ใหจิตเกิดพลังงานดี ใจสบายแลวนอมสงถวายไป   สําหรับคนทั่วไปอาจใชการ
ระลึกถึงกลิ่นดอกไม หรือดมดอกไมสด จะรูสึกสุขสงบไดรวดเร็ว สมองปลอดโปรง 
แลวจินตนาการสงกลีบดอกไมและกลิ่นหอมจากใจเรา ไปโปรยปรายรอบพระองค
ทาน ขอใหพระองคทรงรูสึกสดชื่นเบาสบาย ผอนคลาย มีความสุข  สนใจฝกได
กับเสียงจูงสมาธิดอกไมเพื่อสงพลังถวายในหลวงโดยตรง ที่ www.jozho.net   

 
เปนกุศโลบายฝกแผเมตตา ปรับใชไดหลายดาน  สงพลังบวกใหลูก     

ลูกศิษย คนไข จะสงผลดีตอสุขภาพและใจเปนสุขทั้งสองฝาย สอนงาย ไมดื้อ ไม
เกเร   สงใหลูกคาจะคาขายดีมากขึ้น  สงใหคนที่บาดหมางกันหายโกรธเคืองกันได
งายขึ้น  หากเริ่มดวยมีความรูสึกดีตอกันกอน จะสานตออะไรก็งาย ผิดพลาดก็
อภัยงายขึ้น ทําใหการงานธุรกิจราบลื่นขึ้น สงผลดีตามอานิสงสตามการแผเมตตา
ครบทุกประการและทําไดงายกับคนทุกวัยและทุกศาสนา  คนคิดดี จิตมีคลื่น
พลังงานดี จะดึงดูดสิ่งดี คนดี เขาหาเสมอ     เคยไหม?? นั่งใกลหรือคุยกับบางคน
แลวหงุดหงิดหาสาเหตุไมได  นั่นเพราะคลื่นพลังงานมันขัดแยงกัน  อะไร
เหมือนกันจะดูดเขาหากนั  อะไรตรงขามจะผลักกันออกเสมอ   



 

"คนดีเจอคนดีจะรูสึกดีตอกัน  คนชั่วเห็นคนดีจะหมั่นไส  คนชั่วเจอคนชั่ว
จะถูกคอกันงาย" เราเลือกไดที่จะอยูกับคนดีที่คอยชวยเรา หรืออยูกับคนชั่วที่จอง
เบียดเบียน ฝกจิตใหมีพลังงานแบบไหนไว จะดึงใหชีวิตตองเจอ ตองจมอยูกับคน
รัก-คูชีวิต  หรือกลุมคนแบบนั้นไปตลอดเชนกัน   ฝกจิตสรางพลังงานดีตั้งแตวันนี้ 
สงพลังรัก ความสดชื่น ถวายในหลวง พรอมกันทั้งประเทศ  สงตอไปหาพอแม ครู
อาจารย   คนรักและลูกหลาน เพื่อนรวมงาน  สุขภาพจะดี จะเกิดสิ่งดีๆ ดึงคนดีๆ 
เขามาในชีวิตอยางไมนาเชื่อ!! นอมสงอวยพรใหคนคิดรายตอประเทศใหเขาเกิดสติ  
มคีวามสุข    ถาเขาไมกลับใจ  จะแพภัยตัวเองตามกฎแหงกรรม ไมตองโกรธหรือ
แชงเขาเลยครับ   
 

พลังเมตตาจากคนจํานวนมาก เปนพลังเย็น จะมีผลใหคนไมดีกลับใจหรือ
เปลี่ยนแปลงตนเองได    หากเรายิ่งสาปแชง   เทากับยิ่งสงพลังลบไป   ก็เหมือน
ยิ่งดายิ่งยุ    ยิ่งสงผลเสีย     ไมทําใหอะไรดีขึ้นมา    ยกเวนผูกกรรมกับเขาไปอีก
นาน ชีวิตจะดีตองหมั่นสรางกระแสจิตสงบสุขภายในแผใหผูอื่นอยูเสมอ  ตองสง
ใหไดแมศัตรูหรือผูที่คิดตางจากเรา    บทพาหุงฯ ไมใชคาถาศักดิ์สิทธิ์ ที่ทองแลว
จะชนะทุกปญหา แตเปนการสรุปเรื่องยอ ทีใ่หทองไวสอนใจตนเองวา... 
“พระพุทธเจาผูเหนือกวาเทวดาทั้งปวง ยังทรงชนะทุกปญหา ชนะศัตรูดวยเมตตา 
ไมโกรธ ไมตอบโต ใหอภัยเทานั้น"   
 
 บทสวดมีไวเพื่อทองจําหลักการ ที่จะสอนใหเรามีเมตตากับทุกสรรพสิ่ง   
แลวจะชนะปญหาไดอยางพระพุทธเจา   ศาสนาอื่น เชน  พระเยซูก็สอนใหมี
เมตตาโดยไมมีประมาณ คนทํารายเราไมใหโกรธ หากมีคนตบแกมซายใหยื่นแกม
ขวาใหตบ     ทุกศาสนาลวนสอนใหรูจักอภัย    และใหโอกาสคนหลงผิด     และ
สงความเมตตา    สงความปารถนาดีใหเขา  ไมใชเอาแตดาคนที่คิดไมเหมือนเรา   
แลวอยากให..   "คนไทยรักกัน"   ไมมีการชนะที่แทจริงไดดวยคําดา การโกรธ 
หรือการบังคับใจใหเขาตองคิดเหมือนเรา  เขามีสิทธิ์ที่จะไมรักพอเรา ถาอยากให
เขารักเหมือนเรา ก็ตองชี้แจงขอมูล ดวยเหตุผลที่นาเชื่อในหลายแงมุมใหเขาฟง 



 

  หลายคนทํารายพอทางออม ดวยแสดงความโกรธ ดาทอหยาบคายใสคน
ที่เขาคิดตาง นั่นสงผลเสียถึงบุคคลที่เราปกปอง และไมชวยใหคนหลงผิดเขาใจ
ขอมูลถูกตอง  ปญหาจึงบานปลายแกไมจบ มีแตใชอารมณและคิดวาตนเองถูก
หรือฉลาดฝายเดียว  หลายคนพร่ําบอกแตวา "รักพอ" แตไมเคยคิดจะใหขอมูลที่
ถูกกับคนที่เขาใจผิด อางแตวาคุยไมรูเรื่อง คุยไมได ไมเขาใจหรอก เอาแตกนดา
และไลใหออกนอกประเทศ  พระศาสดาสอนใหมีเมตตากับศัตรู แตก็ไมเคยทํา
ตามได  กอนจะดาใคร ถามตัวเองกอนวา เคยทําความดีใหแผนดินไวมากพอ ทําดี
ถวายพอใหไดชื่นใจกันหรือยัง??  
 
 ควรมองตามความเปนจริงและเคารพความคิดผูอื่นบาง  ในระดับมวลชน
ในแตละสี หากไดเปดอกคุยกันจริง จะพบวาทุกคน ลวนหวงประเทศ มีความหวัง
ดีอยากใหชาติไทยเจริญ  ไมมีใครอยากทํารายบานตัวเอง แตเพียงเพราะเชื่อ
ขอมูลดานเดียว หรือเลือกเชื่อขอมูลจากบางแหงเทานั้น จึงทําใหมีการแสดงออก
และการกระทําที่ตางกัน  หากเรามองใหเห็นความจริงตรงนี้ ใจเย็น คอยๆให
ขอมูลที่ถูกตองและอดทนใหมาก  ไมนานก็เชื่อวาทุกฝายตองเขาใจได  เพราะ
ความจริงเปนสิ่งไมตาย   ตอใหบิดเบือนแคไหนก็ตองเปนความจริง        
 
 
 ขอทุกทานรวมกันอธิฐานจิตถวายแดในหลวงและประเทศของเรา ยังไม
สายที่จะตั้งใจรักษาศีล ทําความดี  "คนมีศีล ศีลยอมรักษา" ประเทศชาติยอมสงบ
รมเย็น ภัยพิบัติไมกล้ํากลาย  ประเทศชาติจะเจริญไดก็เพราะทุกคนเปนคนดี 
ไมอยางนั้นจะมีกฎแหงกรรม จะมีการทําบุญไวทําไม  อยาเอาชีวิตไปฝากไวกับ
นักการเมือง ที่มาแลวเดี๋ยวก็ไป หากเราเปนคนดีมีบุญ ตอใหไดนักการเมืองเลวแค
ไหน ก็ทําอะไรไมได เพราะเราจะมีความสุขดวยบุญของเรา และหากคนในสังคม
เปน-คนดีมีศีลกันใหมากกวานี้  บุญจะดึงเอาคนดีมีศีล มาบริหารบานเมืองไดเอง  
กฎแหงกรรมไมมีทางใหผีเปรตมาปกครองเทวดาไดหรอกครับ 
   



 

 ความดีไมตองไปท่ีไหน ใหเริ่มทํากับคนใกลตัว  พอแม ลูก คนรัก  เพื่อน
รวมงาน เพื่อนบาน สรรพสัตวทั้งหลายที่ตองพบเจอ  ตองฝกสิ่งพ้ืนฐานที่จําเปน
ใหกับตนเองซะกอน ดวยการสะสม "เมตตา" ซึ่งจะเกิดไดจริง ดวยการเริ่มตนจาก
ชีวิตประจําวัน  ความเมตตา ปราณี    ความหวังดีตอกัน      ทําไดงายไมเสียเงิน    
ฝกมีน้ําใจกับสิ่งใกลตัว      ไมใชนึกถึงแตจะทําบุญที่วัด     นึกแตจะใชเงินซื้อบุญ  
ทําเพราะอยากไดสิ่งตอบแทน   จนกลายเปนไป.."เอาบุญ"  ไมไดไป  "ทําบุญ"  !!!   
 
 รักพอหลวง อยาลืม...   ทําดีกับพอแมของตัวเองกอน เปนฐานบุญที่
ยิ่งใหญที่สุดสําหรับทุกคน   แคการกอดหอมบอกรักพอแมใหไดทุกวัน ก็สงให
รางกายหลั่งสารเคมีดีๆ ออกมามายมาย สงใหสุขภาพดี ผิวสวย จิตใจมีความสุข 
การทําใหพอแมมีความสุข ทําไดงายๆ ดวยการบอกรัก แสดงความเปนหวง  เปน
บุญใหญใกลตัว ที่สงผลดีตอชีวิตไดมากกวาที่คิด   ความสุขความเจริญจะเกิดกับผู
ที่  "กตัญู รูคุณ"  เทานั้น  เปนคุณธรรมขอแรกท่ีจําเปนที่สุด  
 

หนังสือเลมนี้ ไมบังคับใหใครตองเชื่อ  และคิดวาทุกทานจะพิจารณา 
และคิดไดเอง คงนาเสียดายหากจะรับขอมูลแคดานเดียว ที่อาจสงผลเสียใน
อนาคตตอตัวทานเอง  "ไมเชื่ออยาลบหลู"  ยังใชไดในหลายกรณี     หากไมได
เห็นกับตาตัวเองวาใครทําอะไรผิด แคไดฟงมาจากปากคนอื่น โดยเฉพาะคนไมมี
ศีล ก็ควรนิ่งเฉย อยาไปยุงไปสนใจ  อยาเสี่ยงไปรวม  "วงบาป"  จะปลอดภัยกวา 
 
* ขออนุโมทนาทุกทาน ทีร่วมสนับสนุนเพื่อผลิตสื่อคุณธรรมทั้งหมดเผยแพร * 

www.jozho.net   ดาวนโหลดฟรี    
" เสียงอานหนังสือ หลักธรรม หลักทํา ตามรอยพระยุคคลบาท " 

พรอมเสียงอานหนังสือฟงสบาย มีดนตรีประกอบ เนื้อหาเขาใจงาย อีกหลายเรื่อง 
ขอความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีแดทุกทานยิ่งๆ ขึ้นไป 

 
โจโฉ ธ.ค.2554 



 

ทําดีอยารอใหพรอม ถารอพรอมจะไมไดทําดี 
แมลมเหลวหรือเลวแคไหน เราพลิกชีวิตกลับตัวเริ่มตนใหมไดเสมอ 

อยาตัดสินคนแคภายนอก 
ธรรมะไมใชแคแตงตัวหรือทํากิริยาใหดูนาเชื่อถือเทานั้น 

 เคยสงสัยบางไหม??  ขยัน ตั้งใจทําดี แตยังจน-ลมเหลว หรือรวย
ไดแตก็ไมมีความสุข  ทําความดีก็เหมือนเลนหุน เงินเทากันอาจไดกําไรตางกัน อยู
ที่ใครจะรูขอมูลถูกตองกวากัน ขอเพียงฟงธรรม(ที่ถูกตองและถูกจริต)วันละไมกี่
นาท ี จะไดเห็นทางลัดสูความสุขและความสําเร็จในทุกดาน การฟงธรรม/สวด
มนต-สมาธิ ชวยคลื่นสมองสงบ สงใหจดจําเขาใจลึกซึ้งจึงแกปญหาดีขึ้น ผลพลอย
ไดทําใหสุขภาพด ี ผิวสวยดวย  ฟงธรรมประจําจะสรางภูมิคุมกันความซวยและ
ความทุกข     ทําใหรูจักทําบุญถูกทาง ซึ่งเปนที่มาของความรวย คนรักดี การงาน
ดี สิ่งแวดลอมดี   ขยันเรียนแทบตายเปนสิบป เอามาใชประโยชนหรือดับทุกข
ไมได แตธรรมะชวยไดทุกเรื่อง กลับอางเสมอวา..  “ไมมีเวลา”   ธรรมะเหมือน
วิตามินที่ตองไดทุกวัน  คนไทยฆาตัวตายเฉลี่ยสิบคนตอวัน  อยาม่ันใจวาจะไมถึง
คิวของคุณ ถารอใหทุกขกอนคอยฟงธรรม  ถึงตอนนั้นอาจสายไป!!   
 
 
*พิเศษโหลดฟรี เสียงอานเชิงคุณธรรม!!  

ภาษาและเพลงประกอบทันสมัย เหมาะกับคนทุกวัยแมไมชอบฟงธรรมะ
มากอน เชน.. เรื่องสั้นใหแงคิด  เพลงคุณธรรม แกไขปญหาชีวิตและความรักดวย
หลักกรรม  หลักปฏิบัติธรรม-การทําสมาธิ เรื่องตางมิติแบบไมงมงาย ฯลฯ        

ความเกงและฮวงจุยหรือจะสู..  "แรงกรรม"   หากพนักงานเขาใจธรรม
และทําบุญประจํา จะสงเสริมใหกิจการรุงเรือง ปกครองงาย ไมสรางปญหาให
เหนื่อยใจ  ธรรมะมีสองระดับคือ หลักของฆราวาสที่ทําใหประสบความสําเร็จทาง
โลกแบบมีความสุขไดจริง กับธรรมะของนักบวช ที่มุงพนทุกขและตัดขาดจากทาง
โลกโดยสิ้นเชิง  แลวคุณจะรูวา.. "ธรรมะท่ีถูกระดับเทานั้นคือคําตอบของทุก
ปญหา" 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มีสื่อคุณธรรม หนังสือ, CD อีกหลายเร่ือง ติดตาม/ติดตอที ่

www.jozho.net 
Facebook : โจโฉ เสียงธรรม  ,  YouTube : คุณโฉ 

 (หรือพิมพ…  โจโฉ คนหาใน Google ไดเลย) 
 

รวมสมทบทุน บริจาคเพ่ือผลิตสื่อคุณธรรมเผยแพรไดตามศรัทธา  
(ดูรายละเอียดกองทุนไดที่เว็บไซตหลัก www.jozho.net) 

ติดตอทาง ไลน   :  jzserum   
โทรศัพท  :  086-400-9749  (9.00-20.00 น.) 

 
 
 

" สื่อคุณธรรมแจกฟรี โดย : ชมรมผลดี 

ผูสนับสนุนและรวมกอตั้ง.. “ชมรมผลด”ี 

-คุณจุม โสภิตนภางค (ผลดี) ชวง  , คุณหยก เสาวลักษณ บูแกนสกีย 

-คุณรักษมล อัคระธรรม , คุณวโรดม แกวกล่ํา  , คุณกฤติกา ฉิมตะวัน  ฯลฯ 

-เจซี คอสเมติก By โจโฉ เสียงธรรม รายไดสวนหนึ่งเพื่อกองทุนผลดี/ชมรมผลดี 

 (*ชมรมผลดี ผลิตสื่อคุณธรรมแจกฟรี  *กองทุนผลดี ทําบุญกวารอยองคกรทุกเดือน) 

 


